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RESOLUCIÓ EDC/3061/2005, de 3 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Christabel, de Manresa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre docent privat Christabel, de Manresa,
en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats; el Reial decret 362/2004, de 5 de
març, pel que s’estableix l’ordenació de la
formació professional específica, i el Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’or-
denació de la formació professional en l’àm-
bit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Christabel, de Manresa, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el

que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació, se-
gons 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 qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Comarca del Bages

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Codi: 08064234.
Denominació: Christabel.
Adreça: c. Era de l’Esquerra, 2.
Titular: Susana Puell Navarro.
NIF: 39358393B.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Christabel, de Manresa, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional específica:

Cicles formatius de grau mitjà
Família imatge personal
Cicle formatiu d’estètica personal deco-

rativa, amb 2 grups, amb capacitat per a
40 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(05.264.014)
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RESOLUCIÓ EDC/3062/2005, de 18 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’in-
fants privada Nou Despertar, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada Nou Despertar, de Sa-
badell, en petició de canvi de denominació
específica, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el 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’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants privada
Nou Despertar, de Sabadell, per canvi de
denominació específica, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Sabadell, 18 d’octubre de 2005

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: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08052050.
Denominació: Nou Despertar.
Adreça: ptge. Miquel Carreras, 21.
Titular: Fundació Priv. Jaume Viladoms.
NIF: G-60164514.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser L’Escoleta Jaume Viladoms,
amb efectes a partir del dia 1 del mes se-
güent de la data de publicació al DOGC.

Composició del centre
Autorització d’obertura com a llar d’in-

fants, vigent fins al 13 de gener de 2008,
amb una capacitat màxima de 50 llocs es-
colars.

(05.279.133)

RESOLUCIÓ EDC/3063/2005, de 25 d’oc-
tubre, per la qual s’adscriu l’aula pública de
formació d’adults Vila-seca, de Vila-seca, al
centre públic de formació d’adults Tarra-
gona, de Tarragona.

Amb la finalitat de racionalitzar la utilitza-
ció dels recursos humans i materials dispo-
nibles, per tal d’adequar l’oferta dels ense-
nyaments a les necessitats formatives
existents;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel
qual es regulen els centres de formació
d’adults,

Resolc:

—1 Adscriure al centre públic de forma-
ció d’adults Tarragona, de Tarragona, amb
codi 43008729, l’aula pública de formació
d’adults Vila-seca, de Vila-seca, amb codi
43010086.

—2 El professorat de l’aula afectada que-
darà adscrit a l’esmentat centre de forma-
ció d’adults Tarragona i mantindrà la seva
situació administrativa actual.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant la consellera d’Edu-
cació en el termini d’un mes, a comptar des
del dia següent al de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 25 d’octubre de 2005

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

(05.291.195)

RESOLUCIÓ EDC/3071/2005, de 26 d’oc-
tubre, per la qual es declara desert el con-
curs de canvi de destinació per a la provisió
de llocs de treball de personal laboral fix del
Departament d’Educació.

Mitjançant la Resolució EDC/2405/2002,
de 28 de jul iol (DOGC núm. 4454, de
24.8.2005), es convoca un concurs de canvi
de destinació per a la provisió de llocs de
treball de personal laboral fix del Departa-
ment d’Educació de la General i tat de
Catalunya.

D’acord amb la proposta efectuada per
l’òrgan tècnic de valoració i en ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vi-
gent,

Resolc:

Declarar desert el concurs de canvi de
destinació per a la provisió de llocs de tre-
ball de personal laboral fix del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden
formular reclamació administrativa prèvia a
la via laboral davant el secretari general
d’aquest Departament en el termini de 20
dies a comptar des de l’endemà de la seva
publicació al DOGC.

Denegada la reclamació o transcorregut
un mes sense notificació de la resolució, la
persona interessada pot interposar, en el
termini de dos mesos, demanda davant la
jurisdicció social, d’acord amb el que pre-
veu l’article 125.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, en concordança amb l’ar-
ticle 69 de la Llei de procediment laboral.

Igualment els interessats poden interpo-
sar qualsevol altra reclamació o recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 26 d’octubre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.287.046)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudi-
cació d’un contracte de subministraments
i instal·lació d’equipaments de cuina per
al  CEIP Mal lorca, de Barcelona (exp.
2005.13.130.ecat.0092).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Inversions, Secció
d’Equipaments Educatius.

c) Número d’expedient:
2005.13.130.ecat.0092.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministra-

ment i instal·lació d’equipaments de cuina
per al CEIP Mallorca, de Barcelona, segons
l’annex del plec de clàusules administratives
particulars. CPA: 29.71; CPV: 29710000-9

b) Termini d’execució: 20 dies a partir de
la data de dipòsit de la garantia definitiva.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 63.733,88 euros, IVA inclòs.
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—5 Garanties
Provisional: d’acord amb l’article 35.1 del

Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, no es necessària la constitució de
garantia provisional, en no superar el pres-
supost total de licitació els 236.000,00
euros, IVA exclòs.

Definitiva: del 4% de l’import del material
adjudicat.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions,
Secció d’Equipaments Educatius.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext.: 3758/

3759/3760.
e) Telefax: 93.241.53.27.
f) Internet:
http://www.gencat.net/educacio.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 7 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és festiu, la presen-
tació 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’Educació o als serveis territorials del De-
partament d’Educació.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o als serveis territorials del
Departament d’Educació.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, els empresaris hauran de justi-
ficar la data d’imposició de la tramesa a
l’oficina de correus i anunciar-la a l’òrgan
de contractació mitjançant telegrama, tele-
fax o correu electrònic (informant de la data
i hora de la tramesa a correus, i identificant-
se la persona que ho comunica a l’adreça
electrònica laura.plana@gencat.net) el ma-
teix dia. Aquest enviament només tindrà
validesa si existeix constància de la trans-
missió i recepció, de les seves dates i del
contingut íntegre de les comunicacions i
s’identifica fidedignament el remitent i el
destinatari.

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,

Secció d’Equipaments Educatius.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt

6 d’aquest Anunci.
c) Data: 5 dies hàbils després de la fina-

lització del termini de presentació de pro-
posicions.

d) Hora: 10 h.

—9 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 28 d’octubre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.301.142)

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, per
la qual s’aprova i es fa pública la llista de
concessió d’ajuts econòmics del Fons d’ac-
ció social per al personal funcionari docent
no universitari dependent de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, corres-
ponents a l’any 2004.

Per Resolució de 27 d’abril de 2005 es fa
pública la llista provisional d’admesos i ex-
closos en la convocatòria per a la conces-
sió dels ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
corresponents a l’any 2004.

Un cop transcorregut el termini de recla-
macions, i atesa la proposta de la Comissió
d’acció social del personal docent no uni-
versitari (CASD) i de conformitat amb allò
que disposa la base general 11 de la Reso-
lució EDC/146/2005, de 20 de gener de
2005 (DOGC núm. 4314, de 2.2.2005), de
convocatòria per a la concessió dels ajuts
del Fons d’acció social per al personal fun-
cionari docent no universitari dependent de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponents a l’any 2004,

Resolc:

1. Aprovar i fer pública la llista de sol·li-
citants, amb indicació de l’ajut econòmic
concedit per a aquelles modalitats per a les
quals han estat admesos i amb indicació de
les modalitats per a les quals han estat de-
finitivament exclosos, amb el detall de les
causes d’exclusió.

2. El pagament dels esmentats ajuts es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostà-
ria EN03 D/233000100/3134 per a l’any
2005, fins a un import global màxim de
5.269.583,70 euros.

3. Aquesta Resolució i les llistes corres-
ponents s’exposaran al tauler d’anuncis de
la seu del Departament d’Educació, dels
serveis territorials d’Educació i de les seves
oficines territorials i gestores, així com de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Reha-
bilitació i Justícia Juvenil i dels serveis ter-
ritorials del Departament de Justícia; així ma-
teix, aquesta informació es pot consultar a
l’adreça electrònica del Departament d’Edu-
cació, http://www.gencat.net/educacio.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució i les llistes
corresponents en el tauler d’anuncis de la
seu del Departament d’Educació, dels ser-
veis territorials d’Educació i de les seves ofi-
cines territorials i gestores, així com de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Reha-
bilitació i Justícia Juvenil i dels serveis ter-
ritorials del Departament de Justícia, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució i de les llistes corres-
ponents en el tauler d’anuncis de la seu del
Departament d’Educació, dels serveis terri-
torials d’Educació i de les seves oficines ter-
ritorials i gestores, així com de la Secretaria
de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Jus-
tícia Juvenil i dels serveis territorials del
Departament de Justícia, segons allò 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 pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 d’octubre de 2005

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
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