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Import sol·licitat: 13.000,00 euros.
Import adjudicat: 13.000,00 euros.
Preu mitjà ponderat: 107,356.
TIR mitjà ponderat: 2,512%.
Entitats adjudicatàries: Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona.

Tram competitiu

Bons, venciment el 30 de setembre de 2008.

Import sol·licitat: 258.000.000,00 d’euros.
Import adjudicat: 33.000.000,00 d’euros.
Preu marginal: 101,682.
TIR marginal: 3,323%.
Preu mitjà ponderat: 101,687.
TIR mitjà ponderat: 3,322%.
Entitats adjudicatàries: Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid i Société Génerale, Sucur-
sal en España.

Tram no competitiu

Bons, venciment el 30 de setembre de 2008.

Import sol·licitat: 11.000,00 euros.
Import adjudicat: 11.000,00 euros.
Preu mitjà ponderat: 101,687.
TIR mitjà ponderat: 3,322%.
Entitats adjudicatàries: Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona.

Tram competitiu

Obligacions, venciment el 30 de setembre de
2012.

Import sol·licitat: 220.000.000,00 d’euros.
Import adjudicat: 40.000.000,00 d’euros.
Preu marginal: 112,316.
TIR marginal: 4,023%.
Preu mitjà ponderat: 112,327.
TIR mitjà ponderat: 4,021%.
Entitats adjudicatàries: Crèdit Agricole Indosu-
ez, Sucursal en España.

Tram no competitiu

Obligacions, venciment el 30 de setembre de
2012.

Import sol·licitat: 54.000,00 euros.
Import adjudicat: 54.000,00 euros.
Preu mitjà ponderat: 112,327.
TIR mitjà ponderat: 4,021%.
Entitats adjudicatàries: Banco Español de Cré-
dito, SA, i Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona.

Barcelona, 15 de maig de 2003

SADURNÍ ANFOSSO I BORRELL

Director general de Política Financera

(03.135.295)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
ENS/1460/2003, de 13 de maig, per la qual es de-
termina el preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador dels centres docents públics
de titularitat del Departament d’Ensenyament i
el preu de l’ajut individual de menjador escolar
per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi
de residència en centres docents privats concer-
tats, d’acord amb la planificació feta al mapa es-
colar, per al curs escolar 2003-2004.

Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de maig
(DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), es regula el
servei escolar de menjador als centres docents
públics de titularitat del Departament d’Ense-
nyament.

L’article 14 de l’esmentat Decret estableix que
el Departament d’Ensenyament determinarà
per a cada curs escolar el preu màxim de la pres-
tació del servei escolar de menjador per als cen-
tres docents públics de titularitat del Departa-
ment d’Ensenyament.

La disposició addicional tercera del Decret
esmentat estableix que l’alumnat que estigui
obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de
residència per inexistència en aquest municipi
d’oferta pública del nivell educatiu corresponent
i estigui cursant l’ensenyament obligatori en un
centre privat concertat, prèviament determinat
pel Departament d’Ensenyament, d’acord amb
la planificació feta al mapa escolar, rebrà els ajuts
individuals de menjador que aquest estableixi,
per fer front a les despeses derivades de la uti-
lització del servei escolar de menjador.

Per tot això, i a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Docents,

RESOLC:

—1.1 Fixar el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador dels centres docents
públics de titularitat del Departament d’Ense-
nyament per al curs escolar 2003-2004 en la
quantitat de 4,50 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

El preu màxim de la prestació del servei es-
colar de menjador comprèn, a més a més de
l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat durant el
temps de la prestació del servei de menjador i
els períodes de temps anterior i posterior des que
acaben les classes del matí fins que comencen
les de la tarda.

1.2 Quan es tracti de centres d’educació
especial o d’escoles rurals amb un nombre molt
reduït de comensals, el preu màxim d’aquesta
prestació podrà ser augmentat excepcionalment
mitjançant l’autorització prèvia de la delegació
territorial corresponent, en funció del nombre
de monitors necessaris per a l’atenció directa al
seu alumnat.

—2.1 Fixar, per al curs escolar 2003-2004, el
preu de l’ajut individual de menjador escolar per
a l’alumnat que, per manca d’oferta educativa
d’ensenyaments obligatoris, s’escolaritzen fora
del seu municipi de residència en centres docents
privats concertats, prèviament determinats pel
Departament d’Ensenyament, d’acord amb la
planificació feta al mapa escolar, en la quanti-
tat de 4,50 euros/dia.

2.2 En el cas dels alumnes matriculats en
places reservades de centres docents privats
concertats per Resolució de la delegació terri-

torial, d’acord amb el que preveu l’article 17 del
Decret 31/2002, de 5 de febrer, pel qual s’esta-
bleix el règim d’admissió d’alumant als centres
docents públics, concertats o sufragats amb fons
públics, tindran dret a percebre un ajut de men-
jador del mateix import, sempre que aquesta
prestació estigui prevista en l’esmentada Reso-
lució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 13 de maig de 2003

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

(03.135.159)

RESOLUCIÓ
ENS/1461/2003, de 16 de maig, per la qual s’im-
planten els ensenyaments superiors de disseny en
centres docents públics.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació 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 uni-
versitari de diplomat o diplomada.

El Reial decret 1496/1999, de 24 de setembre
(BOE de 6.10.1999), estableix els estudis supe-
riors de disseny, la prova d’accés i els aspectes
bàsics del currículum d’aquests estudis.

El Decret 227/2002, de 27 d’agost (DOGC 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.

Una vegada regulat els diferents aspectes de
l’ordenació dels ensenyaments superiors de
disseny, es considera convenient la implantació
d’aquests ensenyaments en centres docents
públics 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 Re-
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solució en els centres docents públics que s’in-
diquen, amb efectes acadèmics i administratius
de l’inici del curs escolar 2003-2004.

—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 administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà 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 conten-
ciosa administrativa.

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

Barcelona, 16 de maig de 2003

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

EMILI PONS I CARRERAS

Director general de Centres Docents

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08013329.
Denominació: EA Llotja.
Municipi: Barcelona.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7051 Disseny gràfic.
7052 Disseny de productes.
7053 Disseny d’interiors.
7054 Disseny de moda.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II

(COMARQUES)

Comarca: Barcelonès.
Codi: 08044077.
Denominació: EA Josep Serra i Abella.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7051 Disseny gràfic.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: La Garrotxa.
Codi: 17005340.
Denominació: EA d’Olot.
Municipi: Olot.
Ensenyaments que s’implanten:
Ensenyaments superiors de disseny:
7053 Disseny d’interiors.

(03.135.158)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució de 28 de juny de 2001, per la qual
s’autoritzen plans estratègics dels centres docents
de Catalunya sostinguts amb fons públics per al
període 2001-2005 (DOGC núm. 3426, pàg.
10621, de 9.7.2001).

Havent observat una errada en el text origi-
nal de l’esmentada Resolució tramès al DOGC
i publicat al núm. 3426, pàg. 10621, de 9.7.2001,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 10625, a l’annex 1, on diu:

“Codi: 25006148.
”Nom: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
”Població: Lleida.
”Pla: millora de la qualitat del centre i de la
pràctica docent.”,

ha de dir:

“Codi: 25006720.
”Nom: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
”Població: Lleida.
”Pla: millora de la qualitat del centre i de la
pràctica docent.”

Barcelona, 2 de maig de 2003

RAMON FARRÉ I ROURE

Secretari general

(03.097.058)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució ENS/321/2003, de 4 de febrer, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat L’Arboç,
de l’Arboç (DOGC núm. 3823, pàg. 3003, de
17.2.2003).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 3823, pàg. 3003, de 17.2.2003, se’n de-
talla l’oportuna correcció:

A la pàgina 3003, a l’annex, on diu:
“NIF: F43105469”,

ha de dir:
“NIF: B43105469”.

Barcelona, 9 de maig de 2003

RAMON FARRÉ I ROURE

Secretari general

(03.097.102)

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució ENS/431/2003, de 19 de febrer,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat CFTE Escola Pia de Catalunya,
de Barcelona (DOGC núm. 3834, pàg. 4379, de
3.3.2003).

Havent observat diverses errades en el text
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 3834, pàg. 4379, de 3.3.2003, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 4379, a la segona columna, al punt
1 de la part resolutiva, on diu:

“amb efectes a partir de l’inici del curs 2003-
2004.”,

ha de dir:
“amb efectes a partir de l’inici del curs 2002-

2003.”

A l’annex de la Resolució, a la tercera colum-
na, a la composició del centre, on diu:

“Barrancs:”,
ha de dir:

“Descens de barrancs:”.

I on diu:
“Grau mitjà:
”Planxa de neu:”
“Grau superior:
”Planxa de neu:”,

ha de dir:
“Grau mitjà:
”Surf de neu:”
“Grau superior:
”Surf de neu:”.

Barcelona, 12 de maig de 2003

RAMON FARRÉ I ROURE

Secretari general

(03.097.104)

*
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