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ORDRE ENS/137/2004, de 26 d’abril, per
la qual s’estableix el calendari escolar del
curs 2004-2005 per als centres docents no
universitaris.
Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 20042005, d’acord amb el dictamen del Consell
Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit
previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les
administracions públiques,

Ordeno:
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els
centres docents no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que
per la seva singularitat tinguin un calendari
específic autoritzat.
Article 2. Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres docents públics i privats no universitaris iniciarà en el seu centre les activitats d’organització del curs i també les tasques
específiques de programació, avaluació i
recuperació el dia 1 de setembre de 2004.
Les activitats del professorat programades
al centre no acabaran abans del dia 30 de
juny de 2005.
2.2 Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’haurà d’aplicar respectant

el que disposin el conveni col·lectiu del
sector i la normativa laboral vigent.
Article 3. Calendari
Els centres docents públics i privats de
parvulari, d’educació primària, d’educació
especial, d’ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial començaran
les classes el dia 15 de setembre de 2004,
a excepció dels cicles formatius de grau
superior que les començaran el dia 20 de
setembre i les acabaran el dia 22 de juny de
2005.
Els directors i les directores dels serveis
territorials, per circumstàncies concretes
d’organització d’un centre, podran autoritzar l’endarreriment de la data de començament del centre, o d’alguna etapa o règim
en particular. En tot cas, es vetllarà perquè,
a excepció de causes de força major, l’inici
del curs d’aquests ensenyaments no superi
la data límit del 20 de setembre.
La preparació del curs i l’aprovació d’horaris s’hauran d’haver efectuat en els dies
anteriors a la data d’inici de curs.
Els centres podran programar un inici de
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari
diferent del previst amb caràcter general
prèvia autorització del director o de la directora dels serveis territorials segons el
procediment previst a l’article 4.2 d’aquesta Ordre.
Les activitats d’avaluació dels alumnes i
de les alumnes del segon curs del batxillerat es programaran a cada centre segons
les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d’accés als estudis
universitaris. En tot cas els processos
d’avaluació no acabaran abans del 27 de
maig i la programació de l’acabament del
curs ha de ser supervisada per la Inspecció d’Ensenyament. Els centres oferiran activitats lectives d’aprofundiment i consolidació a tot l’alumnat fins al 22 de juny,
orientant-les en funció de les seves opcions posteriors.
Article 4. Horari a l’educació infantil i primària
4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments
reglats de parvulari i d’educació primària,
inclòs el d’educació especial, de tots els
centres docents de Catalunya, públics i
privats, l’horari lectiu es desenvoluparà entre
les 8.30 i les 13 hores, i entre les 15 i les 17
hores. En qualsevol cas es faran un total de
5 hores, de les quals 3 o 3,5 seran al matí,
i 1,5 o 2 a la tarda.
4.2 Als centres públics i concertats de
parvulari i de primària, inclosos els d’educació especial, l’horari lectiu serà de 9 a 12
hores i de 15 a 17 hores, si no se n’autoritza una concreció diferent.
Dins dels marges previstos a l’apartat 4.1,
i atenent, si escau, el que preveu l’article 7,
relatiu al servei de transport escolar, la concreció d’un horari lectiu diferent de l’establert amb caràcter general ha de comptar
amb l’acord del consell escolar del centre i
l’autorització, a petició de la direcció del
centre, dels corresponents serveis territorials del Departament d’Ensenyament. La
importància de les decisions sobre l’horari
comporta que en el si dels consells esco474

lars s’hagi d’assolir el consens. En tot cas,
si això no és possible, només podran plantejar-se als serveis territorials les propostes
que comptin amb l’aprovació mínima de les
tres quartes parts de les persones membres
del consell.
La direcció del centre públic o la titularitat del centre concertat adreçarà als serveis
territorials la sol·licitud raonada d’autorització de l’horari lectiu, juntament amb una
certificació de l’acord del consell escolar. La
sol·licitud s’ha de presentar als serveis territorials abans del 22 de maig. Els serveis
territorials resoldran les sol·licituds dels
centres abans del 4 de juny. Per a l’autorització de l’horari lectiu del centre, els serveis territorials tindran en compte la situació global dels centres de la zona i, quan
escaigui, la seva coherència per a una òptima prestació dels serveis escolars de
transport i menjador.
No caldrà que els centres que mantinguin
el mateix horari lectiu que fou degudament
autoritzat pels serveis territorials el curs
anterior sol·licitin nova autorització; serà suficient la comunicació als serveis territorials
de la ratificació de l’acord del consell escolar del centre de la proposta d’horari lectiu,
acompanyada de la certificació corresponent d’aquest acord.
Contra la resolució del director o de la directora dels serveis territorials els titulars
dels centres docents privats podran interposar un recurs d’alçada en el termini d’un
mes davant la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
4.3 Els serveis territorials poden autoritzar jornada intensiva de classe en horari
matinal el dia 22 de desembre de 2004 i
de l’1 al 22 de juny de 2005, sempre que
es mantingui l’horari diari total d’atenció a
l’alumnat i de dedicació del professorat o
es compensi la diferència al llarg del curs.
Excepcionalment els centres poden demanar l’autorització de la jornada intensiva de
classe del 15 al 24 de setembre de 2004
en substitució dels dies 1 al 10 de juny de
2005.
Els centres que desitgin acollir-se a la jornada intensiva de classe en horari matinal
hauran de formular la petició als serveis
territorials d’acord amb els terminis i el procediment que s’estableix a l’article 4.2
d’aquesta disposició, i adjuntar-hi la distribució horària per a l’alumnat i el professorat del període d’horari matinal i dels períodes de compensació, si escau.
Els centres que, degudament autoritzats
pels serveis territorials, ja hagin realitzat en
cursos anteriors la jornada intensiva, no
caldrà que sol·licitin nova autorització; serà
suficient que l’equip directiu comuniqui als
serveis territorials la ratificació de l’acord del
consell escolar del centre de la jornada intensiva, acompanyada de la certificació
corresponent d’aquest acord.
Article 5. Horari a l’educació secundària
Als centres d’ensenyament secundari,
per impartir l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional de règim diürn, les classes s’organitzaran en sessions de matí i tarda. Els
ensenyaments que per necessitats transi-
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tòries de planificació determinades per
l’administració educativa s’hagin de realitzar excepcionalment en doble torn, es
podran fer en jornada intensiva. En l’educació secundària obligatòria la concreció
de l’horari individual i la programació d’activitats generals de centre (reunions de
professorat, esports, etc.) no podran comportar més de dues tardes lliures setmanals per a cada alumne o alumna. Els cicles formatius i el batxillerat, ateses les
seves característiques especials, podran
organitzar-se en jornada intensiva.
Als centres públics i concertats el consell
escolar del centre aprovarà l’horari lectiu
abans del 4 de juny.
La direcció del centre notificarà als serveis territorials l’horari lectiu aprovat abans
de l’11 de juny.
Article 6. Vacances i dies festius
6.1 Durant el curs escolar 2004-2005
tindran la consideració de període de vacances escolars:
Nadal: del 23 de desembre de 2004 al 9
de gener de 2005, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 19 al 28 de març de
2005, ambdós inclosos.
6.2 Així mateix tindran la consideració
de dies festius els que figuren com a tals
a l’Ordre TIC/319/2003, de 10 de juliol
(DOGC núm. 3929, de 21.7.2003), que
són, a més dels dos de festa local i dels
inclosos en períodes de vacances, els següents:
Per a l’any 2004:
12 d’octubre (festa nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
Per a l’any 2005:
Els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i Indústria.
6.3 En el marc d’aquest calendari escolar, cada centre docent podrà establir
dos dies festius de lliure disposició que
s’hauran de preveure en la programació
general del centre. Els consells escolars
municipals, un cop fixats els calendaris de
festivitats locals, nacionals i estatals, seleccionaran els dies que convindria que
adoptessin tots els centres del mateix municipi.
Article 7
7.1 Transport
En el marc del que es disposa en aquesta Ordre, els horaris dels centres amb alumnat usuari de transport escolar s’establiran
de manera que s’ajustin amb els del servei
de transport.
Els centres docents amb servei de transport escolar comunicaran als serveis territorials la proposta de l’horari escolar per al
curs següent abans del 22 de maig, d’acord
amb l’article 4.2 d’aquesta Ordre.
El director o la directora dels serveis territorials que tinguin la gestió del servei de
transport delegada determinarà, prèvia audiència dels consells comarcals, l’horari lectiu dels centres docents amb alumnat usuari del servei de transport escolar, a fi de
garantir l’ajustament dels horaris dels vehi-

cles amb els dels centres, optimitzar el
transport i aconseguir el nombre mínim de
rutes, el nombre màxim d’ocupació de places per vehicle i la coincidència horària per
poblacions de residència de l’alumnat de les
diferents etapes educatives.
7.2 Menjador
Els centres amb alumnat usuari de menjador escolar que tinguin més d’un torn
preveuran un marge horari d’almenys una
hora i mitja per tal de dur a terme correctament el servei de menjador.
Article 8. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del
calendari escolar, com pot ser la motivada per la coincidència d’adversitats climàtiques amb espais docents provisionals
i poc adequats a les adversitats esmentades, o de l’horari lectiu respecte al previst amb caràcter general en aquesta Ord re s ’ h a u r à d e s o l · l i c i t a r a l s s e r v e i s
territorials.
Als centres públics i privats concertats
aquesta sol·licitud s’haurà de fer d’acord
amb el procediment establert a l’article
4.2.
Contra la resolució del director o de la directora dels serveis territorials, els titulars
dels centres docents privats podran interposar recurs d’alçada, en el termini d’un
mes, davant la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

19 de febrer de 2004 i 2 de març de 2004,
respectivament.
En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a ACPEI
(Assoc. Invest. i Educ. Infantil) l’inici d’ofici
de l’expedient de cessament d’activitats de
la llar d’infants Calimero, de Barcelona.
I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I ciutat
(av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la prevenció que
un cop transcorregut el termini esmentat,
l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 20 d’abril de 2004
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

Article 9. Publicitat i supervisió
El calendari previst en aquesta disposició
amb totes les concrecions autoritzades, així
com l’horari marc setmanal, amb distinció
de les activitats reglades i les activitats extraescolars i complementàries, s’exposaran
al tauler d’anuncis de cada centre docent
no més tard de l’11 de juny de 2004, on
haurà de romandre exposat durant tot el
curs.
És responsabilitat de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat
el compliment d’aquesta Ordre i correspon
a la Inspecció d’Ensenyament la supervisió
i el control de la seva aplicació.

(04.092.080)

Barcelona, 26 d’abril de 2004

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 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Reial decret 828/2003, de 27 de juny,
pel qual s’estableixen els aspectes educatius bàsics de l’educació preescolar, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament
(04.114.012)

EDICTE de 20 d’abril de 2004, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants Calimero, de Barcelona, amb número de codi
08051537.
En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Calimero, de Barcelona,
es va intentar notificar, en dates 12 de febrer de 2004 i 25 de febrer de 2004, l’inici
de l’expedient i el tràmit de vista i audiència
al titular, ACPEI (Assoc. Invest. i Educ. Infantil), al domicili del c. Sant Salvador, 88,
de Barcelona. El servei de correus va retornar les notificacions esmentades en dates
475

RESOLUCIÓ ENS/1227/2004, de 20
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Menéndez Pidal, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Menéndez Pidal, de
Barcelona, en petició d’autorització de segregació de centre, es va instruir l’expedient corresponent.

Resolc:
—1 S’autoritza la segregació del centre
docent privat Menéndez Pidal, de Bar-
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celona, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució, amb efectes
a partir del dia 1 del mes següent de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Els centres resultants de la
segregació queden configurats tal com també s’hi especifica.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Barcelona, 20 d’abril de 2004
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08007241.
Denominació: Menéndez Pidal.
Adreça: c. Sinaí, 7-13.
Altres adreces: c. Natzaret, 66.
Titular: Ins. Escolar Menéndez Pidal, SL.
NIF: B08526097.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 5 unitats amb capacitat per a 72 llocs escolars (1 unitat de
0-1 anys amb 8 llocs escolars; 2 unitats d’12 anys amb 26 llocs escolars; i 2 unitats 23 anys amb 38 llocs escolars), situades al
c. Natzaret, 66.
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 145 llocs escolars, situades al c. Sinaí, 7-13.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars, situades al c.
Sinaí, 7-13.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars, situades al c. Sinaí, 7-13.
Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars; i 2 unitats en la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 70 llocs escolars, situades al c. Sinaí,
7-13.
Centres resultants
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08007241.
Denominació: Menéndez Pidal.
Adreça: c. Sinai, 7-13.
Titular: Ins. Escolar Menéndez Pidal, SL.
NIF: B08526097.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 145 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars, i 2 unitats en la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 70 llocs escolars.
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08063540.
Denominació: Tibi.
Adreça: c. Natzaret, 66.
Titular: Ins. Escolar Menéndez Pidal, SL.
NIF: B08526097.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 5 unitats amb capacitat per a 72 llocs escolars (1 unitat de
0-1 anys amb 8 llocs escolars; 2 unitats d’12 anys amb 26 llocs escolars; i 2 unitats 23 anys amb 38 llocs escolars).
(04.092.171)

RESOLUCIÓ ENS/1229/2004, de 20
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Airina, de Terrassa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Airina, de Terrassa, en
petició de modificació de l’autorització
d’obertura per ampliació d’unitats, 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 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Reial decret 828/2003, de 27 de juny,
pel qual s’estableixen els aspectes educatius bàsics de l’educació preescolar, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,
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Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Airina, de Terrassa, per ampliació d’unitats, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sabadell, 20 d’abril de 2004
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental
ANNEX
Comarca del Vallès Occidental

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Codi: 08029601.
Denominació: Airina.
Adreça: c. Nord, 67.
Titular: Institución Familiar de Educación,
SA.
NIF: A08177933.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Airina per ampliació d’unitats d’educació
preescolar amb efectes a partir de l’inici del
curs 2003-2004.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 6 unitats amb capacitat per a 82 llocs escolars.
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
(04.092.179)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/896/2004, de 6 d’abril, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i
matrícula de l’alumnat als centres, per al curs
2004-2005, en els ensenyaments sufragats
amb fons públics d’educació preescolar i de
règim general, i en els d’arts plàstiques i
disseny, de grau mitjà de música i de dansa,
i d’idiomes en escoles oficials (DOGC núm.
4109, pàg. 6702, de 8.4.2004).

Núm. 1003

Havent observat diverses errades al text
original de la Resolució esmentada, tramés
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i publicat al núm. 4109, pàg. 6702, de
8.4.2004, se’n detallen les correccions oportunes:
A la pàgina 6707, annex 1, en l’apartat
Ensenyaments postobligatoris de règim
general, on diu:
“Publicació de les relacions baremades
definitives: 11 de juny de 2004.”,
ha de dir:
“Publicació de les relacions baremades
definitives: 14 de juny de 2004.”.
A la pàgina 6708, annex 1, en l’apartat
Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, on
diu:
“Publicació de les relacions baremades
definitives: 11 de juny de 2004.”,
ha de dir:
“Publicació de les relacions baremades
definitives: 14 de juny de 2004.”.
A la pàgina 6708, annex 1, en l’apartat
Ensenyaments de grau mitjà de dansa, on
diu:
“Publicació de les relacions d’alumnat admès: 14 de juliol de 2004.”,
ha de dir:
“Publicació de les relacions d’alumnat admès: 14 de juny de 2004.”.
Barcelona, 13 d’abril de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.105.071)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/394/2004, de 26 de febrer, per la qual
es convoca la realització de les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior de formació professional específica, corresponents a l’any 2004 (DOGC
núm. 4083, pàg. 4330, de 3.3.2004).
Havent observat una errada al text original de la Resolució esmentada, tramès
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicat al núm. 4083, pàg. 4330,
de 3.3.2004, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 4333, al punt 16.3.2.b), on
diu:
“0,1 punt per cada any treballat, addicional al requisit d’accés. 0,083 punt per cada
fracció de 30 dies.”,
ha de dir:
“0,1 punt per cada any treballat, addicional al requisit d’accés. 0,0083 punt per
cada fracció de 30 dies.”.
Barcelona, 20 d’abril de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.092.173)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/558/2004, de 8 de març, de convocatòria de la prova d’accés a cursos diferents
del primer de grau mitjà d’ensenyaments
musicals per al curs 2004-2005 (DOGC
núm. 4093, pàg. 5233, de 17.3.2004).
Havent observat una errada al text original de la Resolució esmentada, tramès al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i publicat al núm. 4093, pàg. 5233, de
17.3.2004, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 5234, a l’apartat 8, on diu:
“...constaran en una acta que es farà pública no més tard del dia 16 de juny...”,
ha de dir:
“...constaran en una acta que es farà pública no més tard del dia 30 de juny...”.
Barcelona, 20 d’abril de 2004

Havent observat una errada en el text original de la Resolució esmentada, tramès al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i publicat al núm. 4099, pàgina 5940, de
25.3.2004, se’n detalla l’oportuna correcció.
A la pàgina 5942, al punt 8.4, on diu:
“La comissió avaluadora decidirà i farà públiques les activitats i proves que es realitzaran per cada unitat de competència que
calgui avaluar, els criteris d’avaluació i els
criteris per obtenir el reconeixement de la
unitat de competència.”;
ha de dir:
“La comissió avaluadora decidirà i farà
públiques les activitats i proves que es realitzaran per cada unitat de competència
que calgui avaluar, els criteris d’avaluació,
els criteris per obtenir el reconeixement de
la unitat de competència i el caràcter eliminatori, si és el cas, de les fases i proves.

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

Barcelona, 28 d’abril de 2004

(04.092.172)

Ramon Martínez Deu
Secretari general
(04.104.058)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/592/2004, de 10 de març, per la qual
es convoquen les proves d’accés als ensenyaments superiors de disseny i es determina el procediment d’admissió per al curs
2004-2005 (DOGC núm. 4094, pàg. 5394,
de 18.3.2004).
Havent observat dues errades al text original de la Resolució esmentada, tramès al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i publicat al núm. 4094, pàg. 5394, de
18.3.2004, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 5394, a l’apartat 2.3, on diu:
“Els aspirants amb títol universitari, només hauran de fer la segona part de la prova d’accés.”,
ha de dir:
“Els aspirants amb títol universitari, només hauran de fer el segon exercici de la
segona part de la prova d’accés.”.
A la pàgina 5397, a l’annex 3, cal afegir:
“Escola d’Art Vic, codi 08035003, de Vic.
”Especialitat: disseny de productes.”.
Barcelona, 20 d’abril de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.092.174)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/690/2004, de 16 de març, per la qual
es convoca la realització de les proves per
a l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de
formació professional específica (DOGC
núm. 4099, pàg. 5940, de 25.3.2004).
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments
(exp. 2004.13.130.ecat.0015).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions.
c) Número d’expedient:
2004.13.130.ecat.0015.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material de cuina amb destinació
als centres docents públics de Catalunya,
de conformitat amb l’annex del plec de clàusules administratives particulars. CNPA:
28.75.12-29-29.7-29.24.60-36.13.
b) Termini d’execució: 45 dies a partir de
la data del dipòsit de garantia definitiva o
45 dies a partir de la comunicació de l’adjudicació en cas que aquesta sigui igual o
inferior a 12.020,24 euros, atès que és un
expedient amb tràmit d’urgència.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, d’acord amb l’article 71 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 260.351,58 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: d’acord amb l’article 35.1 del

Full de disposicions i actes administratius

Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques
no es necessària la constitució de garantia
provisional, perquè el pressupost total de
licitació no supera els 236.945,00 euros, IVA
exclòs.
Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext.: 3758/
3759/3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions.
c) Número d’expedient:
2004.13.130.ecat.0012.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 7 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al
proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2 i 7.3 del plec
de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre General del Departament
d’Ensenyament o als serveis territorials del
Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o als serveis territorials del
Departament d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax o un telegrama durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 5 dies hàbils després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: d’acord
amb la clàusula 7.4 del plec de clàusules
administratives particulars i d’acord amb el
que s’indica a l’apartat H del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
Barcelona, 28 d’abril de 2004

(04.120.046)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministraments
(exp. 2004.13.130.ecat.0012).

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de mobiliari escolar amb destinació als
centres docents públics de Catalunya, segons l’annex del plec de clàusules administratives particulars. CNPA: 36.1.
b) Termini d’execució: dos mesos a partir de la data del dipòsit de garantia definitiva o dos mesos a partir de la comunicació de l’adjudicació en cas que aquesta
sigui igual o inferior a 12.020,24 euros, atès
que és un expedient amb tràmit d’urgència.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent, de conformitat amb
l’article 71 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 62.066,00 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: d’acord amb l’article 35.1 del
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques
no es necessària la constitució de garantia
provisional, perquè el pressupost total de
licitació no supera els 236.945,00 euros, IVA
exclòs.
Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext.: 3758/
3759/3760.
e) Telefax: 93.400.69.77.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 7 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
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Generalitat de Catalunya. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al
proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2 i 7.3 del plec
de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre General del Departament
d’Ensenyament o als serveis territorials del
Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o als serveis territorials del
Departament d’Ensenyament.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax o un telegrama durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció d’Equipaments Educatius i Contractacions
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.
c) Data: 5 dies hàbils després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
d) Hora: 10 h.
—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: d’acord
amb la clàusula 7.4 del plec de clàusules
administratives particulars i d’acord amb el
que s’indica a l’apartat H del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
Barcelona, 28 d’abril de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.120.008)

RESOLUCIÓ ENS/1265/2004, de 26
d’abril, per la qual es fan públiques les relacions d’alumnes aprovats en cursos d’habilitació i d’especialització per al professorat realitzats a diverses universitats i centres
docents de Catalunya.
D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), corregida al BOE núm. 30, de 3.2.1996, per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obligatòria, i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departament d’Ensenyament ha regulat les condicions i el procediment per a l’autorització
dels cursos esmentats, per la Resolució de

Núm. 1003

9 de juliol de 1997 (DOGC núm. 2444, de
30.7.1997).
Per la Resolució de 20 de juliol de 1998
(DOG núm. 2698, de 7.8.1998); la Resolució de 12 de maig de 1999 (DOGC núm.
2893, de 20.5.1999); la Resolució ENS/
1698/2002, de 24 de maig (DOGC núm.
3658, de 17.6.2002); la Resolució ENS
2287/2002, de 17 de juliol (DOGC núm.
3696, de 9.8.2002); la Resolució ENS/3327/
2002, de 12 de novembre (DOGC núm.
3767, de 22.11.2002), i la Resolució ENS/
646/2004, de 15 de març (DOGC núm.
4098, de 24.3.2004), es van fer públiques
les llistes de cursos d’especialització i d’habilitació convocats d’acord amb l’Ordre d’11
de gener de 1996 esmentada i autoritzats
pel Departament d’Ensenyament que s’havien iniciat durant el període comprès entre
els anys 1997 i 2002.
Atès que l’article 10 de la Resolució de 9
de juliol de 1997 disposa que el Departament d’Ensenyament publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la relació
dels aprovats dels cursos convocats i autoritzats,

Resolc:
Donar publicitat a les llistes d’alumnes
aprovats en els cursos d’habilitació per a
professionals del primer cicle d’educació
infantil, i d’especialització en educació infantil, en educació física, en educació
musical, en educació especial (pedagogia
terapèutica), en pertorbacions del llenguatge i l’audició (logopèdia) i en llengües estrangeres: anglès, iniciats entre els cursos
acadèmics 1997-1998 i 2002-2003 i realitzats a la Universitat de Barcelona, a la
Universitat Autònoma de Barcelona, a la
Universitat de Girona, a la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat Ramon Llull, a
la Universitat de Vic i a la Universitat Oberta de Catalunya.
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 2 mesos
a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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.

Cognoms i nom

Barcelona, 26 d’abril de 2004
Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX
CURSOS D’HABILITACIÓ PER A PROFESSIONALS
DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Curs d’habilitació per a llars d’infants (1r cicle d’educació infantil) (promoció 19971999)
Universitat de Vic i USOC
Cognoms i nom

DNI

Alemany Farré, Maria Roser .....
Blanch Victori, Margarita ..........
Campdelacreu Roviró,
Montserrat .................................
Carrera Verges, Teresa .............
Casals Padros, M. Teresa ........
Casany Bonaterra,
Maria Rosa ................................
Castany Raurell, Inmaculada ....
Cinca Sala, Montserrat .............
Comas Cirera, Nieves ...............
Comas Rusell, Maria Glòria ......
Corderroura Roviró,
Ana Maria ..................................
Costa Zurita, María Dolores .....
Duran Pidevall, Maria Dolors ....
Farrarons Canal,
Asunción Ana ............................
Franquesa Costa, Laura ...........
López Camara, Manuela ..........
López Franco, Josefa ...............
Molist Capdevila, M. Pilar .........
Musach Bartrolí, Maria ..............
Oliveira Molist, Zulene ...............
Oriol Casals, Mercè ..................
Ortiz Fernández,
Maria del Carme ........................
Paez Martin, Maria Carmen ......
Pineda Portet, Coloma .............
Pons Feliu, Maribel ...................
Prat Goula, Maria Dolors ..........
Puigdollers Roma,
Anna Maria ................................
Pujol Vila, Assumpta .................
Riera Capdevila, M. Rosa .........
Riera Rodríguez,
Maria Mercedes .........................
Romero Ortiz, Encarnación ......
Roquet Estorch, Laura ..............
Sánchez Carrasco, Carmen .....
Sánchez Lozano, Montserrat ...
Triado Verneda, Maria Àngels ..
Tuneu Cabanas, Teresa ............
Verdaguer Puigdesens,
María Dolores ............................
Zubiri Fernández, Montserrat ...

33937087
33934605
77270922
77253653
77253341
77288065
33931789
40600808
77083670
33932142
33938215
33933612
77906651
77104157
77303120
77092497
12716606
77104734
77287708
47847233
77091127
52147841
77736454
77278554
77733472
77105474
33931661
77094459
77104732
33936904
77051924
33944098
77278126
77285437
77301682
33935165
33934755
37641375

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
EN EDUCACIÓ INFANTIL

Curs d’especialització en educació infantil
(promoció 1997-1999)
Universitat Rovira i Virgili i CCOO
Cognoms i nom

DNI

Aguadé Aguadé, Xavier ............ 39657366
479

Ayllón Méndez, Antoni ..............
Castellví de Haro, Montserrat ..
Espinosa Cotaina, Josep ..........
Fargas Salvadó, Fina ................
Ferran Gual, Teresa ...................
Ferré Solé, Montserrat ..............
Forné Alumbreros,
María Soledad ...........................
Gala Fernández,
Patrícia de la .............................
Garrido Molina, Isabel ...............
Gasol Vallvé, Maria Josepa ......
González Pérez, Àngels ............
Mas Corbacho, Maria Antònia .
Olloqui Martí, Teresa .................
Torrents Borras, Misericòrdia ...
Turón Balcells, Isabel ................
Vidal Solé, Josefina ..................

DNI
39869296
39869550
77881954
39857220
39855895
39672842
40936924
38113878
39701922
39621508
39704526
33092832
39671659
39864472
36986498
39652926

Postgrau en formació d’especialistes
en educació infantil (promoció 2001-2003)
Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Cognoms i nom
Albiol Díez, Esteve ....................
Alés Santana, M. del Carmen ..
Ayala Mateo, Dolors ..................
Badesa Codina,
M. del Carmen ..........................
Barnés Uroz, Mercedes ............
Boronat Boy, Gemma ...............
Cabré Ponce, Laura ..................
Corominas Llach, Elena ............
Domínguez Pérez, Sara Maria ..
Fernández Hinojosa, M. Rosa ..
Fernández López, Lourdes .......
García Pérez, Carmen ..............
Gascon Gutiérrez, Arantzazu ...
Giménez Pugès, Montserrat .....
González Debart. Ana ...............
Huesa Lázaro, M. Carmen .......
Jurado Cano, Encarna ..............
Jurado Vallès, Rosa ..................
Llucia Domenech, Mireia ..........
López Sánchez, Yolanda ..........
Lozano Garcia, Olga .................
Magre Martín, Carmen ..............
Martín Vicente, Cristina ............
Martínez Aparicio, Cristina .......
Medina Ruiz, M. Dolors ............
Mercado Celma, Lidia S. de ....
Montells Balaguer, Anna ...........
Musons Mas, Eva .....................
Navarro Coba, Anna .................
Nieto Rodríguez, Laura .............
Páez Sánchez, Glòria ...............
Palmero Miñana, Judith ............
Pàmies Llario, Rosa Maria ........
Pardo Bespin, Carmen .............
Pradas Tordera, M. Antonia .....
Puig Borràs, Anna .....................
Pujol Baró, Neus .......................
Pujol Cabré, Judit .....................
Pujolàs Costa, Anna .................
Rodríguez Rambla, Marta .........
Romero Camprubí, Núria ..........
Romeu Rubio, Claudia ..............
Sanz Gamero,
Maria Eugenia ............................
Sebastià Pujol, Anna .................
Soler Torruella, Rosa .................

DNI
52211338
40986908
39368048
46558551
43443361
46816882
38459146
40522400
09703653
38130565
46811449
38456172
44009492
52468301
44990235
43413462
77605680
46627947
35106031
77310650
52439095
39708769
37382083
40998878
38448755
35119338
43672641
38124936
36985251
36516685
39347725
53070190
37660270
38445637
40285659
77908910
43390986
46060179
77603492
36515607
77629821
36986090
46124651
46142618
38488040

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom

DNI

Soms Pérez, Cristina ................ 44010036
Ventura Busquets,
Montserrat ................................. 34755267
Xuclà Torras, Ruth ..................... 43541830
Curs d’especialització en educació infantil
(promoció 2002-2003)

Alza Naranjo, Carmen ...............
Anento Cases, Leonor ..............
Arbós Tarragó, Núria .................
Arias Gómez, M. Blanca ...........
Avila Ariza, Isabel ......................
Barcalà González, M. Paz ........
Beltrán Pérez, Teresa N. ...........
Bou Nolla, Anna M. ..................
Buján Llobet, Elena ...................
Cabré Ortiz, Lluïsa ....................
Cardona Blanch, M. Carme .....
Carmona Morales, Ana .............
Caro Márquez, Camila ..............
Caro Márquez,
M. Encarnación .........................
Casanelles Moix, Carme ...........
Cruzado Alorda, Aurora ............
Díaz de Cerio, M. Milagros .......
Díaz Sanchez, Maria Josefa .....
Elias Maberto,
M. Montserrat ............................
Espada Cardiel, Amalia ............
Fabregas Sagrera, Anna ...........
Farré García, Montserrat ..........
Fernández Ramos, Rosa ..........
Galván Román, Isabel M. .........
García Blanco, Sofía .................
García Godoy, Francisca ..........
García Redondo, M. Ángeles ...
Gardella Bagué, M. Dolors .......
González Rodríguez, Susana ...
Gozalvez Vila, Trinitat ................
Grabulosa Danés, Francesca ...
Gregorio Soler, M. del Pilar ......
Hermosa Oviedo,
M. Adoración .............................
Larred Romero, María Paz .......
Llecha Masot, Manel ................
Martínez Rodríguez, Soledad ...
Mas Gou, M. Concepció ..........
Matas Rustey, Jordi ..................
Minguillón Ferré, M. Teresa ......
Mora Arrufat, Neus ...................
Oliveras Serrat, Montserrat ......
Oya Álvarez, M. Carme ............
Palomero Caro, Belén ...............
Peiro Coca, M. Soledad ...........
Pérez Carrasco, Pilar ................
Pérez Fernández, Sílvia ............
Pérez López, Rosa M. ..............
Puig Llopart, Júlia .....................
Ribas Garriga, Elisabeth ...........
Ribera Barberà, Encarnación ...
Rue Cabrelles, M. Ángeles .......
Ruiz Ruiz, Mercè .......................
Sáez Corada, M. Elena .............
Sánchez Bayad, M. Ángeles ....
Sánchez Gràcia, M. Carmen ....
Serra Llonch, Anna M. ..............
Serra Vizcarro, M. Teresa .........
Solé Albesa, M. Lourdes ..........
Torrent Crous, M. Teresa ..........

DNI

Vallverdú Cortés,
M. Montserrat ............................
Valverde Benito, Ana ................
Vega Hombrados, M. Lluïsa .....
Vigil Cartagena, Trinidad ...........
Vizcaíno García, Joana .............

37365532
40970417
38426471
35048317
46661499

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
EN EDUCACIÓ FÍSICA

Universitat Oberta de Catalunya
Cognoms i nom

Cognoms i nom

DNI
38076866
37288947
39863627
35098224
30444657
33194022
35033747
46663327
77729381
39859564
40915768
37292918
28669168
80036198
39652672
35021098
16509991
05630675
33960571
40853969
43670316
37291957
33901482
52200078
52422620
38068021
36984149
40243760
77735935
20406799
46672261
37376326
38435602
16784233
77883558
33878625
40431728
40294802
39640648
72963691
40302645
33890642
06960283
37355418
43629011
18163187
33898179
37675247
77909357
20781609
39652567
52144788
40439913
17697653
35008439
33890687
35040324
78579456
79302130

Curs d’especialització en educació física
(promoció 1997-1999)
Universitat de Girona i UGT
Cognoms i nom

DNI

Aicart Hereu, Montse ................
Basso Puig, Eva ........................
Bataller Ferrer, Albert ................
Bou Martí, Vicki .........................
Brugué Soler, Paquita ...............
Carles Garau, Helena ................
Cañada Campos, M. Pilar ........
Cañadas Vidal, José Luis .........
Coma Coma, Xevi .....................
Comas Planas, Bibiana ............
Corcoll Cornet, Marta ...............
Crosa Miró, Cristina ..................
Darder Brusi, Carme .................
Fontanet Guzman,
Maria Teresa ..............................
García Oriol, Esther ..................
Giraldo Nicolau, Laura ..............
González Hernández, Paquita ..
Martín García, F. Javier .............
Mateu Martínez, Francesca ......
Nieto Pla, Josep Lluís ...............
Oliva Sauch, Roser ...................
Planaguma Prat, Teresa ............
Planella Fernández,
Montserrat .................................
Portella Turró, Joan ..................
Pous Burniol, Cristina ...............
Rodríguez Colmenero, Robert ..
Sala Rubirola, Josefina .............
Sánchez Najarro, Anna .............
Soler Prat, Olga ........................
Sugrañes Martínez, David ........
Valenzuela, Paco .......................
Vila de Santiago, Pere ..............
Viñolas Marin, Eva ....................
Viñolas Roura, Monica ..............

40519748
40527687
40316841
78002024
40309704
46331543
46673596
74566842
46672363
37384042
40440067
40506303
40523906
40529558
40435837
77604434
40510988
24152827
38809537
36899440
40441995
43626810
40316415
77898742
43625375
36560333
77911348
43675826
46671631
46686816
74593853
40294973
40315245
77610610

Curs d’especialització en educació física
(promoció 2002-2003)
Universitat Autònoma de Barcelona
Cognoms i nom

DNI

Abert Pelegrí, M. Lluïsa ............
Acedo Martínez, Concepció .....
Bellmunt Roig, M. Amparo .......
Bové Navarro, Lluís Joaquim ...
Camí Birbe, Xavier ....................
Cirera Mauri, Rosalia ................
Contreras Marin, M. Andrea .....
Creixell Ferrer, Carles ................
Gil Campos, M. Josep ..............
González Ortiz, Dolors ..............
López Laserna, Raquel .............
López Ripoll, Josep Manel .......
Marín Blasco, Elisa ...................
Marín Mateo, Bienvenido ..........
Martín García, José Manuel .....
480

43703724
21382458
18971361
33938003
40849998
77291377
36984963
43428432
52144877
46052814
40983559
33864901
43692233
38426916
37678323

Cognoms i nom
Núñez Álvarez, M. Dolors .........
Pérez Alvarez, F. Xavier ............
Périz Tiburcio, Juan Carlos ......
Polo Domínguez, Narciso .........
Pomerol Español, Victor ...........
Prieto Mendoza, Jesús .............
Quílez Garcia, Emilio José ........
Ripoll Miquel, Miquel .................
Riveiro Andion, José A. ............
Ruano Cívico, Anna M. .............
Ruz Carrillo, M. José ................
Sánchez Ramos, Cristina .........
Serrano Sabaté, Francesc ........
Valiente Poy, Antonio ................
Vázquez Garcia, Ana ................
Vianya Estopà, M. Roser ..........

DNI
37290137
77102838
33901459
46615556
39663674
78021381
38119093
78063039
33917887
45465217
33896956
46564738
40885238
43504897
33919700
43720732

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
EN EDUCACIÓ MUSICAL

Curs d’especialització en educació musical
(promoció 2002-2003)
Universitat de Barcelona
Cognoms i nom
Atero Villen, Ana P. ...................
Feixa Molinos, M. Jesús ...........
Gómez Sadurní, Núria ..............
Quesada Higueras,
Maria Francisca .........................
Rodríguez Noria, Francesc .......
Sancho Gómez, M. Ángeles ....
Soler Casas, Montserrat ...........

DNI
43502037
41095656
39673938
78071282
36965449
43390483
37266101

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
EN EDUCACIÓ ESPECIAL

Curs d’especialització en educació especial (promoció 1997-1998)
Universitat de Vic i USOC
Cognoms i nom
Arumí Albo, Maria Assumpta ...
Ayats Aymerich,
María Dolores ............................
Camprubí Nogué, Ana Maria ....
Capdevila Bou, Maria ...............
Codina Salles, Maria .................
Coromina Noguera, Anna .........
Díaz Martín, M. Nieves .............
Fernández Cuesta, Juana ........
Herrera González, Eugenio .......
Homs Codina, Concepción ......
Icart Lamarca,
Maria Engracia ..........................
López Belmonte, Francina ........
Marsó Anglada, Anna ...............
Nogueira Santamaria, Angel .....
Olivé Reguant, Gemma .............
Pérez Ruiz, Ignacia ...................
Peris Badia, Montserrat ............
Pratsobrerroca Matavera,
Maria Mercè ...............................
Ramirez Yuste, Isabel ...............
Reig Casassas, Judit ................
Riera Parés, Maria Carme ........
Rifa Comas, Maria Mercè .........
Salamanca Pérez, Pilar .............
Segales Masmitjà,
Montserrat .................................
Seron Vela, José Ramon ..........
Tort Callis, Montserrat ..............

DNI
33936709
78021033
77074083
90000946
33948606
77103135
07441450
11694961
40962091
77268992
77067015
52142060
33943613
36507693
43684824
77093323
17198806
77064062
35021827
33948171
33930273
77303138
77303715
33945619
17430663
77268988

Núm. 1003

Cognoms i nom

DNI

Vence García, Anna Maria ........ 33889088
Vila Casamitjana, Teresita ......... 40421982
Viñas Vilarrasa, Pere ................. 77729519
Curs d’especialització en educació especial (promoció 1997-1998)
Universitat de Vic (Manresa) i USOC
Cognoms i nom
Alarcon Salvador, Anna Maria ..
Altimiras Serra, Olga .................
Armengol Cera, Ramon ............
Boixadé Bordoll, Andrés ...........
Canela Ribera, M. Teresa .........
Cererols Closa, Montserrat ......
Cots Gonfaus, Josefa ...............
Cuadro Ortega, Francisco ........
Cunill Serra, Herminia ...............
Espelt Baixauli, Immaculada ....
Esquius Calves, Eva .................
Esteban Guitart, Monica ...........
Fargas Daura, Matilde ..............
Farras Company, Celedonia .....
Gómez Martínez,
M. de las Nieves .......................
Gubianas Escude,
Maria Montserrat .......................
Herms Planas, Teresa ...............
Isanta Solé, Neus ......................
Martínez Fuentes, Juan ............
Moya Cabezas, Maria Victoria .
Pesarrodona Rosas, Josefina ..
Pujantell Boixader,
María Ángeles ............................
Queipo Pérez, Álvaro ................
Riba Satorras, Xavier ................
Rives Casadesús, Glòria ...........
Rojano Marquez, Francisca ......
Rovira Muxí, Montserrat ...........
Rubiralta Costa, Immaculada ...
Sabartes Feixas,
Maria Angels ..............................
Salvans Seira, Carolina .............
Serra Vilajosana, Maria .............
Soler Farell, Marta .....................
Torné Rifà, Anna M. ..................
Torrents Busquets, Marta .........
Valle Palma, M. Rita ..................
Vendrell Colilles, Laura .............
Vilà Crispí, María Ángeles .........
Vila de la Riva, Olga .................
Vilanova Garroset, Eleonor .......
Villar Vivo, Maria Rosa ..............

DNI
39351435
39333675
78067049
00790684
39302246
77731364
39338102
39332598
39301706
39327171
39357544
39360990
39305961
77725210
39322142
39336892
39326185
39336386
39341004
34745289
39328009
77735371
11660383
77830812
39340130
39148891
39323948
39344593
39336216
39344775
39302937
77735872
39321226
39346819
39160793
39314261
39347153
34753951
39289714
77257288

Curs d’especialització en pedagogia terapèutica (promoció 1997-1999)
Universitat de Girona i UGT
Cognoms i nom
Alma Llobet, M. Pilar ................
Anglada Cotcho, Consol ..........
Ayats Bramon, Caterina ...........
Badia Ferrer, Jesús ...................
Bagué Padrosa, Consol ............
Bellosta Canadell, Alegria .........
Boix Pino, Gemma ....................
Borrell Masnou, Pilar .................
Busquets Musquera, Carme ....
Camps Oliveras,
Maria Eugènia ............................
Canal Espuña, Olga ..................
Cervera Pou, Marta ...................

DNI
40424629
40259301
40275838
40291137
77898549
40419090
40294698
79300307
40266558
38008953
79295339
40437936

Cognoms i nom

DNI

Cervera Pou, Anna Maria .........
Colomer Uros, Maria Belen ......
Cortada Vila, Eva ......................
Costa Ridaura, Catalina ............
Crespo Torres, Mireia ................
Cullell Montaner, Josep ............
Delgado Ruiz, Maria Araceli .....
Ferran Batet, Mercè ..................
Figuerola Clavaguera, Remei ....
Fuertes Gurt, Anna ...................
Garcia López, Ana Maria ..........
García Marco, Ascensión .........
Gaspar Lapena, Carme ............
Gibert Moliner, Griselda ............
Gubern Clapes, Maria Rosa .....
Hereu Pla, Assumpta ................
Jorda Aymerich, Montserrat .....
Juárez Artes, Maria Carmen ....
Llaurador Barrot, Anna Maria ...
Martí Hilari, Teresa ....................
Masdeu Anglada, Carme ..........
Massó Barceló, Jordi ................
Mateu Nualart, Montserrat .......
Moyano Barbancho,
Hortensia ...................................
Perafita Carreras,
Maria Mercè ...............................
Peransi Sanz,
Angela Consolación ..................
Pérez Casaña, Concepción ......
Pinatella Ramio, Carme ............
Pujol Font, Rosa .......................
Pujolras Casadevall, Julia .........
Pujolras Gispert, Josefa ...........
Raurell Sumalla, Sibina .............
Reig Torrents, Isabel .................
Reixach Villalobos, Manuela .....
Reyero Pla, Ramon ...................
Rossell Maso, Marta .................
Rovira Pujolras, Mariona ...........
Rubau García, Ariadna .............
Salvo Gayarre, Maria Luz .........
Sánchez Martín, Angelina .........
Serra Puig, Anna .......................
Serramitja Vila, Miquel ..............
Sucarrats Triadú, Dolors ...........
Taberner Bou, Carme ...............
Tarres Serra, Esperança ...........
Torrent Gallostra, Nuria .............
Verges Jorda, Montserrat .........
Vila Coma, Maria Teresa ...........
Vila Ferré, Mercè .......................

40431214
46672086
40442020
40419087
45538194
40279074
43674200
40296269
40519040
40292176
04537935
78065632
40523832
40326022
77062017
77891601
40250440
77893036
40422881
40423656
79295544
40298575
38776592
30171107
77896971
40906982
18131507
40275684
77892027
40268665
40502674
40262048
40895646
40431358
79300323
40297371
77909289
40527322
40431125
38163696
40282720
40293047
46671239
40525397
77904947
40327057
77909918
40601298
40826577

Curs de postgrau d’especialització en educació especial. Pedagogia terapèutica (promoció 2001-2003)
Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Cognoms i nom

DNI

Aguilera Aguilera,
Maria Isabel ...............................
Alberdi Salaverria, Nerea ..........
Amat Xatart, Conxita ................
Ayllón Guerrero,
Maria Elena ................................
Ballester Bonillo, Mònica ..........
Balsells Cardona,
Georgina Maria ..........................
Casaban Azorin, Yolanda .........
Chao Serra, Manel ....................
Clemente Net, Berta .................
481

38800885
47647182
46110001
72962781
46145150
46241897
40994067
14267383
46360583

Cognoms i nom
Costa Solórzano, Montserrat ...
Costa Solórzano, Núria ............
Díaz Àlvarez, Maria ...................
Espín Gassó, Mireia ..................
Espin Molina, Lydia ...................
Ferrer Villalvilla, Pilar .................
Fontán Román, Silvia ................
Garibaldi Sierra, Helena ............
Gasso Trullas, Roser .................
Gimero Gonzalez,
Encarnación ...............................
Guillamó Casanovas,
Elisabeth ....................................
Gutiérrez Bajo, Marta ................
Hidalgo Vàzquez, Maria Isabel .
Labrada Trenado, Yolanda ........
Pascual Andreu, Raquel ...........
Peraita Ferrer, Maria .................
Ponseti Bosch, Montserrat .......
Prieto González, Elisabet ..........
Profitós Punciano, Elisabeth ....
Raja Lorenz, Maria Rosa ..........
Riera Ranz, Silvia ......................
Robles García, Carmen ............
Roig Badia, Clara ......................
Ruiz Martínez, Ana Belinda ......
Sánchez Fortes, José Antonio .

DNI
39350690
39356500
52390974
44020013
46650320
39185926
46061701
46969129
36515566
38814467
52307026
37333561
37286436
53079767
36574769
46238779
36945426
46793450
46771843
36522154
38145473
36985824
46346677
53070456
72552135

Cognoms i nom

DNI

Vera Molina, Concepción .......... 46688555
Villalonga Martínez, Sandra ...... 52219103
Curs d’especialització en educació especial: pedagogia terapèutica (promoció 20002001)
Universitat de Barcelona i USOC
Cognoms i nom
Alós Vidaller, Maria Pilar ...........
Balagueró Bernard, Andreu ......
Baños Abadia, Elena ................
Bargans Mateu, Núria ...............
Bru García, Maria Carme ..........
Calavera Roca, Anna ................
Campos Mendoza,
Maria Victòria ............................
Cano Palomares, Pilar ..............
Caso March, Rosa Maria ..........
Espinar Reifs, Maribel ...............
Fernández Inglés, Lídia .............
Font Feliu, Montserrat ..............
Gamundi Demarco,
Lucía Irma ..................................
Gavino Santiso,
Maria Isabel ...............................
Grande Outeiriño, Conxita ........
Guilló Rodríguez, Neus .............
Herrero Guzmán, Marta ............
Horcajada Aceituno, Eva ..........
López Bao, Elvira ......................
Lledó Bermejo, Yolanda ............
Macià Rafecas, Núria ................
Martínez Comas, Glòria ............
Martínez Sáez, Francisco .........
Martínez Valero, Rosa Maria ....
Mercado Celma, Lídia de .........
Molina Vico, Sònia ....................
Montalvo Porro, Anna ...............
Morillas Vilanova, Iolanda .........
Moya González, Maria Lluïsa ...
Palomares Olivares, Dolores ....
Paños Martínez, Maria Carme ..

DNI
17990381
38076543
43503479
39651789
46218325
46332025
38111783
04532873
46211704
43694657
46549563
46230137
52438996
33793759
36970930
46046393
40989365
43721938
27197914
73914320
35094348
46101030
39156887
46555275
35119338
46053569
46053437
45470267
36924783
33864703
33874941

Full de disposicions i actes administratius

Cognoms i nom
Pastor Ibars, Natàlia .................
Pérez Belloso, Júlia ..................
Pérez García, Loreto .................
Pèrez Zayas, Manuel ................
Puigjaner Aisa, Araceli ..............
Romeu Almasque,
Anna Maria ................................
Romeu Rubio, Clàudia ..............
Sabogal Ardila, Carmen Rosa ..
Saiz Eslava, Julia ......................
Santaliestra Fierro,
Maria Ángeles ............................
Tarragó Codina, Àngels ............

DNI

37693837
36986090
39614114
46034526

Universitat de Barcelona

17982469
40831754

Universitat Autònoma de Barcelona
Cognoms i nom

DNI
37868732
12705700
40886175
39042251
27224117
36510005
36931932
37766425
35011386
40922822
37663657
38545320
40860908
40601748
77905632
36959668
40910547
07807964
11702541
39314198
38054618
77092397
41731804
77278606
37794850
77781117
78067406
39641580
39324843

DNI

Arcalís Sánchez, Òscar ............
Badia Castells, Glòria ...............
Carles Viñes, Rosa ....................
Cortell Rosente, Maria Carme ..
Cots Boné, Miquel ....................
Dalmau Juan, Montserrat .........
Fuentes Sánchez, Susana ........
García García, Josepa ..............
Gea Sánchez, Praxedes ...........
Gibert Font, Joaquim ................
Gómez Iglesias, Teresa .............
Guerrero Luque,
Maria del Pino ...........................
Juan Anadon, José A. ..............
López Carneros, M. José .........
López Guardado, Natàlia ..........
Manzanera Sánchez, Jorge ......
Marès de las Heras, Pilar .........
Molero Prieto, Manel .................
Moreso Guitó, Isidre .................
Omeñaca Egido, M. Vega ........
Pérez Ramírez, Antonio L. ........
Picón Boba, Immaculada .........
Planas Panadès, Teresa ...........
Pujol Farré, Immaculada ...........
Redondo Pala, Francisco .........
Rovira Borrell, Francesca .........
Sevé Holgado, Isabel ................
Sureda Massó, M. Dolors .........
Sureda Miralles, Susana ...........
Teixidó Lázaro, Iván ..................
Tresserra Barba, Josep ............

46619219
35015708
39645220
46324954
37334477
35110902
38828839
43497443
77095552
77105219
40275595
46324544
18408550
46649269
43628028
46053774
46046400
39330977
35000009
46545737
39867953
38805890
77277884
78073413
35009924
77106521
39666290
77100858
38809936
37386153
37661763

(04.113.140)

RESOLUCIÓ ENS/1266/2004, de 13 d’abril, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Cuca de
Llum, de Lleida.

11367773
43451137
52160363
46803570
46707825
46636057
45478597
43406422

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 828/2003, de 27

Universitat Autònoma de Barcelona

Eyaralar Nieto,
Maria Reyes ...............................
Gaitan Martínez, Marta .............
Galdon Torras, Sandra ..............
Gamez Roldan, Noelia ..............
Hernández Real, Almudena ......
Maya Sánchez, Manuel ............
Meseguer Salvadó, Laura .........
Moreno Garriga, Jordi ...............

Cognoms i nom

Resolc:

DNI

Diploma de postgrau d’especialista
en pertorbacions del llenguatge i de l’audició (promoció 2001-2003)

de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Cursos d’especialització en llengües estrangeres: anglès (promoció 2002-2003)

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Ensenyament pel titular
de la llar d’infants Cuca de Llum, de Lleida,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre privat de educació preescolar, per
transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu, es va instruir l’expedient corresponent.

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ EN
PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE I
L’AUDICIÓ (LOGOPÈDIA)

Cognoms i nom

DNI

Pérez Fandos, Pilar ................... 43445702
Recuenco Martínez, Pilar .......... 77278167
Salgado Voces, Maria ............... 36577909

Curs d’especialització en educació especial: pedagogia terapèutica (promoció 20022003)

Adrian Ros, Josep ....................
Aragón Robles, Montserrat ......
Bosch Serra,
Antònia Montserrat ...................
Bravo Chamorro,
José Antonio .............................
Cano García, Júlia ....................
Cruset Anfrons, Esteve .............
Díez Martínez, Alícia ..................
Domingo Linde, Marian ............
Fontanals Camprubí, Rosa .......
Fortuño Corbí, M. Dolors .........
García Sánchez, Agustín ..........
García Vázquez, Esperança .....
Garrigós Lorenzo,
M. Teresa ...................................
Gelis Cambras, Roser ...............
Jiménez Rodríguez, Miquel ......
Lahoz Torres, Isabel ..................
León Floro, Miquel ....................
Martín Martín, M. Dolores .........
Matellanes Codón, Ana M. .......
Melià Muntadas, Anna M. ........
Ponce Valero, Juan Pedro ........
Rabionet Sala, Dolors ...............
Rosselló Martí, Antònia .............
Rubio Rodríguez, Carme ..........
Ruesga Fernández, Teresa .......
Terreu Serra, Francesc .............
Vals Loan, Anna Maria ..............
Vila Vidal, Dolors .......................
Vilardell Dalmau, Dolors ............

Cognoms i nom

43716672
11704326
46740237
46578568
44007548
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—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Cuca de Llum, de
Lleida, per transformació de la llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al 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.
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 consideren
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Lleida, 13 d’abril de 2004
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
A. Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX
COMARCA DEL SEGRIÀ

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi: 25007396.
Denominació: Escola Bressol Cuca de Llum,
SCCL.
Adreça: c. Alfred Pereña, 21.
Titular: Escola Bressol Cuca de Llum, SCCL.
NIF: F25341256.
S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar per transformació de
la llar d’infants del mateix nom, amb efectes a partir del curs 2003-2004.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar

Núm. 1003

el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació preescolar:
2 unitats amb 30 llocs escolars.
(04.085.062)

RESOLUCIÓ ENS/1268/2004, de 30 d’abril, per la qual s’implanten ensenyaments
superiors de disseny en escoles d’art públiques.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix, a l’article 49.2, els ensenyaments
de disseny que tenen la consideració d’estudis superiors i atorga al títol de disseny,
en l’especialitat corresponent, el nivell equivalent, a tots els efectes, al títol universitari
de diplomat o diplomada.
El Reial decret 1496/1999, de 24 de setembre (BOE de 6.10.1999), estableix els estudis superiors de disseny, la prova d’accés i els aspectes bàsics del currículum
d’aquests estudis.
El Decret 227/2002, de 27 d’agost (DOGC
núm. 3719, de 13.9.2002), estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments superiors de disseny i regula la prova d’accés per
a l’àmbit de Catalunya.
Per la Resolució ENS/1461/2003, de 16
de maig, i la Resolució ENS/2101/2003, d’1
de juliol, es van implantar els ensenyaments
superiors de disseny en centres docents
públics.
Estudiada la necessitat d’ampliar l’oferta de places escolars i per aprofitar millor
els recursos disponibles, es considera
convenient la implantació de determinats
ensenyaments superiors de disseny en escoles d’art públiques del Departament
d’Ensenyament.
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Implantar els ensenyaments superiors
de disseny que es detallen a l’annex
d’aquesta Resolució en les escoles d’art
públiques que s’indiquen, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2004-2005.
—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.

ment, d’acord amb la corresponent convocatòria pública;

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.

Atès que la senyora M. Mercè Jornet Traguany ha passat a ocupar un altre lloc de
treball;

Barcelona, 30 d’abril de 2004

Resolc:

P. D.

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

Atès el que preveu el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

La senyora M. Mercè Jornet Traguany
cessa com a cap del Negociat de Personal
d’Administració i Serveis dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Ensenyament, amb efectes de 31 de març de
2004.
Barcelona, 22 d’abril de 2004

ANNEX
SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08044156.
Denominació: EA Deià.
Municipi: Barcelona.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7053 Disseny d’interiors.

(04.098.057)

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08001480.
Denominació: EA Pau Gargallo.
Municipi: Badalona.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7051 Disseny gràfic.
SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Comarca: Urgell.
Codi: 25004528.
Denominació: EA Ondara.
Municipi: Tàrrega.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7053 Disseny d’interiors.
(04.120.095)

RESOLUCIÓ ENS/1228/2004, de 22
d’abril, de cessament de la senyora M.
Mercè Jornet Traguany com a cap del Negociat de Personal d’Administració i Serveis
dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Ensenyament.
Atès que per la Resolució de 10 de gener
de 1995 (DOGC núm. 2002, de 25.1.1995)
la senyora M. Mercè Jornet Traguany fou
nomenada cap del Negociat de Personal
d’Administració i Serveis dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Ensenya483

RESOLUCIÓ ENS/1269/2004, de 4 de
maig, de modificació de la Resolució ENS/
956/2004, de 14 d’abril, per la qual es
nomenen els tribunals que han de jutjar els
procediments selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’adquisició de noves especialitats.
Per la Resolució de 14 d’abril de 2004
(DOGC núm. 4115, de 20.4.2004) es van
nomenar els tribunals que han de jutjar els
procediments selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’adquisició de noves especialitats, d’acord amb
el que estableixen les bases 5.3, 5.4 i 16 de
la Resolució ENS/21/2004, de 19 de gener
(DOGC núm. 4052, de 20.1.2004), de convocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’adquisició de noves especialitats.
La base 5.6 de la Resolució de 19 de
gener de 2004 estableix que, si escau, es
nomenaran nous membres de tribunals que
hauran de substituir a aquells que hagin
perdut aquesta condició per alguna de les
causes que preveu l’esmentada base o per
causa de força major.
Atès que algun tribunal no s’ha pogut
constituir amb els membres titulars i suplents nomenats per la Resolució de 14
d’abril de 2004 a conseqüència de les al·legacions i la documentació justificativa
presentada,

Resolc:
—1 Nomenar el senyor Carles Palomes
Brusau vocal titular del tribunal número 7
de l’especialitat de música, del cos de
mestres.
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—2 Nomenar la senyora Núria Sala Martorell vocal titular del tribunal número 2 de
l’especialitat d’educació infantil, del cos de
mestres.
—3 Nomenar el senyor Ignasi Solanelles
Caballol vocal titular del tribunal número 21
de l’especialitat d’educació infantil, del cos
de mestres.
—4 Nomenar la senyora Eulàlia Carrero
Vidal vocal titular del tribunal número 23 de
l’especialitat d’educació infantil, del cos de
mestres.
—5 Nomenar la senyora Mercè Brugués
Cros vocal titular del tribunal número 36 de
l’especialitat d’educació infantil, del cos de
mestres.
—6 Nomenar la senyora Amèlia Haba Sánchez vocal titular del tribunal número 1 de
l’especialitat d’anglès, del cos de professors
d’ensenyament secundari.
—7 Nomenar la senyora M. Carmen Jacome García vocal titular del tribunal número 1 de l’especialitat d’anglès, del cos de
professors d’ensenyament secundari.
—8 Nomenar el senyor David Esterri Carrasquer vocal titular del tribunal número 1
de l’especialitat de música, del cos de professors d’ensenyament secundari.
—9 Nomenar la senyora Marina Borrego
Roncal vocal titular del tribunal número 5 de
l’especialitat de tecnologia, del cos de professors d’ensenyament secundari.
—10 Nomenar la senyora Ana M. Rosa
Hernando vocal titular dels tribunals número 2 i 3 de l’especialitat de procediments
sanitaris i assistencials, del cos de professors tècnics de formació professional.
—11 Nomenar la senyora Elena Martín Escorza vocal titular dels tribunals número 2 i
3 de l’especialitat de procediments sanitaris i assistencials, del cos de professors
tècnics de formació professional.
—12 Nomenar la senyora Natividad Hidalgo Gálvez vocal titular dels tribunals núm. 1
i 2 de l’especialitat d’estètica, del cos de
professors tècnics de formació professional.
—13 Com a membre del tribunal en què
han estat designats tindran dret a percebre
les pertinents dietes i despeses de desplaçaments d’acord amb el que preveu la base
5.11 de la Resolució ENS/21/2004, de 19
de gener, de convocatòria de proves per a
la provisió de places de funcionaris docents
i per a l’adquisició de noves especialitats.
—14 El termini per presentar la recusació
o manifestar l’abstenció serà de deu dies
naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

ORDRE ENS/141/2004, de 28 d’abril, de
convocatòria de concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a la
realització de les escoles d’estiu per a l’any
2004.
L’escola d’estiu és una institució pedagògica catalana amb una tradició de més de
setanta anys. En el decurs de la seva història s’ha adaptat a formes organitzatives diverses, i avui constitueix una xarxa present
en moltes comarques de Catalunya i en els
diferents nivells de l’educació infantil, primària i secundària.
Les escoles d’estiu han contribuït a una
major i progressiva qualitat de l’ensenyament, en general, i al desenvolupament de
la pràctica professional dels docents, en
particular. Al llarg de molts anys han donat als docents la possibilitat de perfeccionar els seus coneixements i difondre els
últims avenços pedagògics i han constituït, en definitiva, un centre de relació i un
nucli capaç de potenciar i estimular la
tasca d’actualització i formació del professorat.
El Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament recull aquesta
tradició d’escoles d’estiu com a activitat
que, com que es du a terme al final del
període lectiu anual, té la singularitat de
convocar els ensenyants d’una mateixa
comarca i, per tant, promoure una escola
de qualitat arrelada al medi, en la qual es
donin a conèixer experiències educatives,
estudis i recursos sorgits del treball realitzat durant el curs escolar. Alhora, és un
marc on es poden començar a planificar
les noves propostes de treball per al curs
següent.
Aquesta tasca de renovació pedagògica,
l’esforç i les iniciatives, tant de mestres
agrupats en moviments com d’entitats vinculades a la formació permanent, per tal que
les escoles d’estiu s’estenguin a totes les
comarques de Catalunya, obliguen a una
singular actuació de tutela per part del
Departament d’Ensenyament i a la consegüent dotació de recursos i ajuts necessaris per a la seva realització.
De conformitat amb el que estableix el
capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Article 3
L’import màxim de la subvenció per al
conjunt de les escoles d’estiu del 2004 serà
de 450.000,00 euros. La subvenció anirà
amb càrrec al crèdit D/482130000/4231 de
l’òrgan gestor 1302 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2003 prorrogat
per al 2004.
Article 4
La subvenció esmentada no tindrà caràcter recurrent.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Ordre, 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els articles 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, 28 d’abril de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1
En ús de les facultats atribuïdes en l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat
de Catalunya, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Barcelona, 4 de maig de 2004

Ordeno:

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les escoles d’estiu per a l’any 2004.

(04.124.112)

Article 2
Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren
a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
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Bases generals
—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la
concessió de subvencions per contribuir al
sosteniment de les despeses ocasionades
per la realització de les escoles d’estiu per
a l’any 2004.
—2 Beneficiaris
Poden acollir-se a aquesta convocatòria
les associacions i organitzacions professionals d’ensenyants de nivells d’educació infantil, primària i secundària que tinguin en
projecte la realització d’una escola d’estiu.
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—3 Característiques i objectius generals
Les escoles d’estiu s’adrecen al professorat dels nivells d’educació infantil, primària i secundària que desenvolupin les seves
activitats a Catalunya.
En particular, les escoles d’estiu d’àmbit
comarcal o zonal es destinen al professorat
de la comarca o de la zona. L’escola d’estiu
específica de secundària s’adreça al professorat de tot Catalunya d’aquest nivell educatiu i ha d’incorporar propostes formatives
adreçades al conjunt del professorat de les
diverses especialitats, àrees o matèries.
Tipologia de les activitats per desenvolupar: cursos, conferències, taules rodones,
debats i intercanvis d’experiències.
Objectius generals:
Contribuir a l’esforç dels docents a favor
de la seva actualització i millora professional.
Afavorir la reflexió i la discussió sobre temàtiques educatives.
Fomentar l’intercanvi d’experiències educatives entre docents.
Afavorir la catalanització en la llengua i els
continguts educatius de l’ensenyament.
Generar esforços educatius vers la formació d’actituds i valors favorables al coneixement i la cura del medi.
—4 Àmbit
Les escoles d’estiu per a l’any 2004 es
duran a terme a les comarques o zones
següents:
Anoia.
Bages.
Barcelona.
Gironès.
Maresme.
Noguera.
Penedès.
Priorat.
Ripollès.
Segrià.
Terra Alta.
Terres de l’Ebre.
Urgell-Segarra.
Vallès Occidental.
Vallès Oriental.
Es preveu una única escola d’estiu per a
cadascuna d’aquestes zones, llevat de la
ciutat de Barcelona, on es podran realitzar
un màxim de dues escoles d’estiu.
També es durà a terme una escola d’estiu específica per a secundària.
—5 Presentació de sol·licituds i terminis
5.1 Les entitats que desitgin prendre
part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, adreçada al director
general d’Ordenació i Innovació Educativa,
segons el model que es troba a l’adreça
electrònica http://www.gencat.net/ense.
Les sol·licituds poden ser presentades per
una única entitat o conjuntament per diverses entitats.
5.2 Les sol·licituds es poden presentar
a la seu central del Departament d’Ensenyament, als seus serveis territorials o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
en el termini de 15 dies hàbils a comptar

des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al DOGC.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.
—6 Dades de la sol·licitud i documentació que cal aportar
6.1 A la sol·licitud s’han de fer constar:
Les dades identificatives de l’entitat sol·licitant.
La zona o comarca on es desitja realitzar
l’escola d’estiu.
Les dades bancàries de l’entitat.
L’import que se sol·licita.
6.2 S’hi han d’adjuntar els documents
següents:
a) Planificació pedagògica, detallant-hi:
els objectius generals de l’escola d’estiu, les
dates de realització i la llista d’activitats programades.
b) Dades de les activitats programades:
Nom.
Tipologia (curs, conferència, taula rodona, debat, intercanvi d’experiències).
Durada.
Nivell/s educatiu/s del professorat al qual
s’adreça.
Breu resum del contingut, d’entre 3 i 5
línies.
No caldrà aportar les dades esmentades
en aquest apartat b) si aquestes ja han estat
introduïdes en la base de dades del Programa de Gestió Telemàtica d’Activitats de
Formació en el moment de lliurar la corresponent sol·licitud.
c) Pressupost d’ingressos (inclosos altres
tipus d’ajuts) i de despeses, elaborat a partir
dels barems següents:
Matrícula: entre un mínim de 18,00 euros
i un màxim de 43,00 euros.
Despeses de docència:
Cursos: 36,00 euros/hora.
Intercanvis d’experiències: 61,00 euros/
experiència.
Comunicacions, participació en taules rodones i debats: 61 euros/participació individual.
Conferències: de 150,00 a 300,00 euros.
Despeses generals, poden incloure: despeses d’organització, despeses de divulgació, despeses d’infraestructura i despeses
de material. Les despeses generals, un cop
descomptats, si n’hi ha, els ingressos procedents d’altres ajuts, no poden superar les
despeses de docència.
Despeses per desplaçaments: 0,23 euros/km en recorreguts de més de 25 km en
un sentit, només per a professorat formador i coordinadors.
Només en casos excepcionals, quan les
distàncies per recórrer siguin molt grans i
l’escola d’estiu s’ubiqui en un lloc amb dificultats de comunicació viària, es podran
considerar dietes per al professorat formador, segons el barem següent:
Mitja dieta (manutenció): 18,33 euros.
Allotjament: 58,90 euros.
—7 Criteris de selecció
Quan per a una comarca o zona o escola
d’estiu específica concorrin propostes de
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diferents entitats, la subvenció es concedirà a l’entitat que:
a) Hagi presentat la proposta més adequada a les característiques de les escoles
d’estiu que s’estableixen al punt 3 i als
barems indicats al punt 6 d’aquestes bases.
b) Tingui més experiència en l’organització de l’escola d’estiu.
—8 Resolució de la convocatòria
Es delega en el director general d’Ordenació i Innovació Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria i l’autorització de la despesa corresponent, a proposta de la comissió avaluadora, que estarà integrada per:
El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics o persona
en la qual delegui, que actuarà com a president.
La cap del Servei de Programació, Avaluació i Recursos Pedagògics, o persona en
la qual delegui.
El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes, o persona en la qual delegui.
Un tècnic de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, que actuarà
com a secretari.
Els membres d’aquesta comissió estaran
afectats per les causes d’abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
—9 Notificació i publicitat de les subvencions
La resolució de la concessió de subvencions serà notificada a les entitats beneficiàries i exhaurirà la via administrativa. A més
a més, aquesta resolució es farà pública al
tauler d’anuncis de la seu central del Departament d’Ensenyament i als dels serveis
territorials corresponents. En el supòsit que
l’import concedit sigui superior a 6.000,00
euros, es publicarà també al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos a comptar des de l’endemà de la
finalització del termini de presentació de les
sol·licituds.
Contra la resolució de concessió es podrà 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 notificació,
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, també podran 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
notificació, 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 que consi-

Full de disposicions i actes administratius

derin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
—10 Pagament
El lliurament de les subvencions es farà
en dues fases: la primera, del 80% de l’import concedit, en el moment en què es resolgui aquesta convocatòria, i la segona, pel
20% restant, un cop fets la liquidació i el
control administratiu corresponent. Ateses
les característiques de les entitats beneficiàries, no es considera necessari que aportin garanties.
—11 Certificats d’assistència als cursos
Les entitats que realitzin les escoles d’estiu podran emetre certificats d’assistència
als cursos de 10 hores o més de durada a
les persones que hagin complert un mínim
del 80% d’assistència. En aquests certificats, es farà constar que l’activitat està inclosa al Pla de formació permanent, esmentant aquesta Ordre.
—12 Memòria pedagògica
Les entitats que realitzin les escoles d’estiu hauran de lliurar una memòria pedagògica de les activitats desenvolupades. La
Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics els comunicarà el format de la memòria i les dates de
lliurament.
—13 Justificació de les subvencions
13.1 Les entitats beneficiàries hauran de
justificar l’aplicació dels fons percebuts al
compliment de la finalitat subvencionada,
abans del 15 d’octubre de 2004. Aquesta
documentació cal adreçar-la al Servei d’Execució i Gestió de Programes (Via Augusta,
202-226, 08021 Barcelona).
13.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini que preveu el paràgraf anterior. Si
per motius excepcionals no es pot fer dins
d’aquest termini se’n podrà sol·licitar una
ampliació. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer
per escrit, i presentar-la abans que finalitzi
el termini previst al paràgraf anterior. En
aquesta sol·licitud s’han d’al·legar els motius que impedeixin presentar la justificació
dins del termini.
A la vista d’aquesta sol·licitud, i en funció
dels motius al·legats, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa podrà
concedir l’ampliació del termini per presentar la justificació.
13.3 La justificació haurà de contenir:
a) Escrit de tramesa, on s’indicarà la documentació que s’hi adjunta.
b) Informe del/de la president/a de l’entitat conforme la subvenció atorgada s’ha
destinat a la realització de les activitats per
a les quals s’ha concedit.
c) Relació detallada i numerada de les
despeses i, si escau, dels ingressos de l’activitat, d’acord amb el pressupost presentat.
d) Documents justificatius de les despeses fins a cobrir l’import concedit. Cada document haurà de portar una numeració que
es correspongui amb la de la relació anterior. Només s’acceptaran com a documents
justificatius de les despeses els originals de
les factures amb els requisits legals que
estableix la normativa vigent, lliurades a l’en-

titat beneficiària de la subvenció, acreditatives que s’ha efectuat la despesa.
e) Fotocòpia de la relació detallada i de
cadascun dels documents justificatius indicats al punt anterior.
13.4 En el cas que es justifiqui un import inferior a la quantitat atorgada, l’import
de la subvenció es reduirà per l’import no
justificat correctament.
—14 Obligacions de les entitats beneficiàries
14.1 Les entitats que rebin una subvenció hauran de fer pública la col·laboració del
Departament d’Ensenyament en la documentació que generin les activitats subvencionades.
14.2 No es podrà produir cap canvi en
la destinació de la subvenció, llevat que sigui
expressament autoritzat per la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.
14.3 Les entitats beneficiàries estan
obligades a facilitar tota la informació referent a les activitats subvencionades requerida pels òrgans de control de l’Administració.
—15 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o
l’incompliment per part de la persona beneficiària d’alguna de les obligacions que es
deriven de la concessió de la subvenció, així
com la presentació de la justificació fora de
termini, podran donar lloc a la revocació de
la subvenció atorgada, al reintegrament de
les quantitats no justificades o a les sancions previstes a la secció cinquena, del capítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
(04.113.024)

RESOLUCIÓ ENS/1251/2004, de 19
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre d’educació preescolar El Picarol, de Sant Esteve
Sesrovires.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre d’educació preescolar El Picarol, de
Sant Esteve Sesrovires, en petició de canvi
de titularitat i ampliació d’unitats d’educació preescolar, 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 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,
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Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre d’educació preescolar El Picarol, de Sant Esteve Sesrovires, per canvi de titularitat i ampliació
d’unitats d’educació preescolar, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sant Feliu de Llobregat, 19 d’abril de 2004
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Esteve Sesrovires.
Localitat: Sant Esteve Sesrovires.
Codi: 08058121.
Denominació: El Picarol.
Adreça: c. Jardinets, s/n.
Titular: Llar d’infants El Picarol, SCP.
NIF: G60138724.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de El Picarol de Sant Esteve SL,
amb NIF B60138724.
S’autoritza l’ampliació d’1 unitat de preescolar amb capacitat per a 20 llocs escolars, amb efectes a partir del curs 20032004.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb capacitat per a 61 llocs escolars.
(04.092.070)

RESOLUCIÓ ENS/1252/2004, de 13
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Sol Solet, de la Roca del Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Sol Solet, de la Roca del
Vallès, en petició d’autorització de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
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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 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Sol Solet,
de la Roca del Vallès, per canvi de titularitat, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Reial decret 828/2003, de 27 de juny, dins el termini previst per a la implantació de l’educació
preescolar.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 13 d’abril de 2004
P.D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: la Roca del Vallès.
Localitat: la Roca del Vallès.
Codi: 08053960.
Denominació: Sol Solet.
Adreça: c. Catalunya, 206.
Titular: Sols i Llunes, SCP.
NIF: G61439816.
S’autoritza el canvi de titularitat a favor
d’Escola Bressol del Bosc, SCCL, amb NIF
F63240360, 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 36 llocs
escolars.
(04.085.083)

RESOLUCIÓ ENS/1253/2004, de 27
d’abril, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un col·legi d’educació infantil i primària de Viladecans.
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 de Viladecans, amb codi 08059721,
ubicat a l’avinguda de Can Palmer/carrer
Can Guardiola, de Viladecans (Baix Llobregat), la nova denominació específica
Marta Mata.
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.
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, 27 d’abril de 2004
P.D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Tomàs San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
(04.104.034)

RESOLUCIÓ ENS/1267/2004, de 27
d’abril, per la qual es suprimeix una unitat
d’educació especial en un centre docent
públic del Departament d’Ensenyament.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, preveu
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que els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzaran en funció de
les seves característiques, i s’integraran en
grups ordinaris, en aules especialitzades en
centres ordinaris, en centres d’educació
especial o en escolarització combinada.
El Decret 299/1997, de 25 de novembre,
sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb
necessitats educatives especials, estableix
que en les zones on no existeixen centres
d’educació especial, l’alumnat amb necessitats educatives especials, l’especificitat de
les quals ho requereixi, s’escolaritzà en
unitats d’educació especial de centres ordinaris, que han de ser enteses com un conjunt de recursos extraordinaris de suport
educatiu específic per atendre-les, d’acord
amb el que estableix el pla director de l’educació especial.
L’estudi de les necessitats d’aquesta oferta educativa aconsella la supressió d’una
unitat específica d’aquesta modalitat en un
centre docent públic.
Per aquest motiu,

Resolc:
—1 Suprimir una unitat d’educació especial al centre docent públic que consta a
l’annex d’aquesta Resolució, amb efectes
acadèmics i administratius des de la fi del
curs escolar 2003-2004.
—2 La Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàries per a l’execució del que disposa aquesta Resolució.
—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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 27 d’abril de 2004
P.D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Full de disposicions i actes administratius

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

ANNEX
Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Castelldefels.
Denominació: CEIP Margalló.
Codi de centre: 08037930.
(04.104.033)

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2004, per la
qual es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos en la 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.
Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, atesa la proposta de la Comissió d’acció social del personal docent no
universitari (CASD), i de conformitat amb el
que disposa la base general 11 de la Resolució ENS/11/2004, de 20 de gener de 2004

(DOGC núm. 4061, de 2.2.2004), 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,

Resolc:
1. Fer pública la llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos, amb indicació
de les modalitats per a les quals participen
en la convocatòria i han estat admesos, i
dels motius pels quals n’han estat provisionalment exclosos, amb el detall de les
causes d’exclusió.
2. Declarar exclosos provisionalment els
sol·licitants per a aquelles modalitats que no
compleixin els requisits de la convocatòria,
d’acord amb els motius d’exclusió que s’hi
detallen. Els participants exclosos provisionalment hauran d’esmenar el defecte que
ha motivat la seva exclusió. Les persones
interessades, en el cas que no esmenin els
defectes que han motivat l’exclusió, seran
excloses definitivament per a aquelles modalitats, mantenint, si escau, la seva participació en les modalitats per a les quals hagin estat admeses.

Els participants cònjuges exclosos per duplicitat de sol·licitud sobre el mateix fet
causant podran esmenar el defecte presentant declaració jurada de la renúncia de la
sol·licitud corresponent d’un dels cònjuges.
3. Establir un període de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució i de les llistes corresponents en els taulers d’anuncis de la
seu del Departament d’Ensenyament, del
Departament de Benestar i Família i en cadascun dels respectius serveis territorials i
oficines territorials i gestores, i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de
Rehabilitació i dels serveis territorials del
Departament de Justícia, per a l’esmena
dels defectes formals produïts per la manca d’aportació dels documents requerits, i
també per poder portar a terme les reclamacions adients.
4. Així mateix aquesta informació es pot
consultar a l’adreça electrònica del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.net/
ense
Barcelona, 27 d’abril de 2004
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans
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