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RESOLUCIÓ EDC/3096/2005, de 27 d’oc-
tubre, per la qual es fa pública la inclusió
d’una alumna en la relació d’alumnes apro-
vats en el curs d’especialització en educa-
ció infantil realitzat a la Universitat Ramon
Llull durant els cursos acadèmics 2000-
2002.

D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departa-
ment d’Educació ha regulat les condicions
i el procediment per a l’autorització dels
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jul io l  de 1997 (DOGC núm. 2444, de
30.7.1997);

Per la Resolució ENS/2287/2002, de 17
de juliol (DOGC núm. 3696, de 9.8.2002),
es van fer públiques les llistes de cursos
d’especialització i d’habilitació per al pro-
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fessorat, convocats d’acord amb l’Ordre
d’11 de gener de 1996 esmentada i auto-
ritzats pel Departament d’Educació, que
s’havien iniciat durant el període comprès
entre els anys 2000 i 2001;

Per la Resolució ENS/2140/2003, de 4 de
juliol (DOGC núm. 3927, de 17.7.2003), es
van fer públiques les relacions d’alumnes
aprovats en cursos d’especialització per al
professorat realitzats a diverses universitats
de Catalunya;

Atès que l’article 10 de la Resolució de 9
de juliol de 1997 disposa que el Departa-
ment d’Educació publicarà anualment en el
DOGC la relació dels aprovats dels cursos
convocats i autoritzats, i atès que una alum-
na va haver d’ajornar la presentació a les
convocatòries a les quals tenia dret fins la
convocatòria de setembre de 2004,

Resolc:

Donar publicitat a la inclusió d’una alum-
na a la relació d’alumnes aprovats en el curs
d’especialització en educació infantil, inici-
at durant el curs acadèmic 2000-2001 i
realitzat a la Universitat Ramon Llull durant
els cursos acadèmics 2000-2002, feta pú-
blica mitjançant la Resolució ENS/2140/
2003, de 4 de juliol.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 con-
tenciosa administrativa.

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

Barcelona, 27 d’octubre de 2005

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Curs d’especialització en educació infantil

(Promoció 2000-2002)

Universitat Ramon Llull

Cognoms i nom: Graupera Acedo, Beatriz.
DNI: 46731318.

(05.287.148)

RESOLUCIÓ EDC/3097/2005, de 20 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Palcam, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Palcam, de Barcelona, en
petició d’ampliació dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà i de
segregació i canvi de titularitat de l’etapa
d’educació preescolar, es va instruir l’expe-
dient 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 re-
quisits 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; el Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’or-
denació de la formació professional a l’àm-
bit del sistema educatiu; el Reial decret 362/
2004, de 5 de març, pel qual s’estableix l’or-
denació general de la formació professional
específica, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Palcam, de Barcelona, per ampliació dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i segregació i canvi de titularitat
de l’etapa d’educació preescolar, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

—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 Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 20 d’octubre de 2005

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: 08010468.
Denominació: Palcam.
Adreça: c. Rosalia de Castro, 30-34.
Altres adreces: c. Castillejos, 361-367.
Titular: Liceo Palcam, SL.
NIF: B08439960.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitja: a la
família d’informàtica, amb el cicle formatiu
d’explotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2006-2007.

S’autoritza la segregació de l’etapa d’edu-
cació preescolar, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2005-2006. Els centres re-
sultants tindran la configuració que es de-
talla a la composició dels centres resultants.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre resultant de la segregació a favor de Llar
d’Infants Gaudí, SL, amb NIF B62323761,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-
2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 6 unitats amb ca-
pacitat per a 82 llocs escolars

Educació infantil: 12 unitats amb capaci-
tat per a 300 llocs escolars.

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 uni-
tats amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats en la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins la seva ex-
tinció: 2 unitats de la modalitat d’humani-
tats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de comerç amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu d’ex-
plotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat para 60 llocs escolars:
em cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’administració: cicle formatiu

d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
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Centres resultants

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08010468.
Denominació: Palcam.
Adreça: c. Rosalia de Castro, 30-34.
Altres adreces: c. Castillejos, 361-367.
Titular: Liceo Palcam, SL.
NIF: B08439960.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 12 unitats amb capaci-
tat per a 300 llocs escolars.

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 uni-
tats amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats en la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins la seva ex-
tinció: 2 unitats de la modalitat d’humani-
tats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de comerç amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars.

Famíl ia d’ informàtica: cicle formatiu
d’explotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat para 60 llocs escolars;
en cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’administració: cicle formatiu

d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08065871.
Denominació: Gaudí-Guinardó.
Adreça: c. Castillejos, 365.
Titular: Llar d’Infants Gaudí, SL.
NIF: B62323761.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 6 unitats amb ca-
pacitat per a 82 llocs escolars.
(05.280.147)

RESOLUCIÓ EDC/3118/2005, de 3 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Snoopy,
de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Snoopy, de Lleida, en petició d’au-
torització d’obertura d’un centre privat
d’educació preescolar, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, 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 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar;
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Decret 353/2000, de 7 de no-
vembre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims de determinats centres d’educació
infantil,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Snoopy, de Lleida,
per transformació d’una llar d’infants auto-
ritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que consideren
convenient per a la defensa dels seus inte-
ressos.

Lleida, 3 d’octubre de 2005

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi: 25007360.
Denominació: Snoopy.
Adreça: c. Comerç, 2.
Titular: Magdalena Sales Miret.
NIF: 40879571S.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Snoopy, de Lleida,
per transformació de la llar d’infants del
mateix nom, amb efectes a partir del curs
2004-2005.

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

Autorització d’obertura
Educació preescolar:
2 unitats amb 30 llocs escolars.

(05.263.103)

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 132/
2005, de 28 de juny, de reestructuració del
Departament d’Educació (DOGC núm.
4416, pàg. 19579, de 30.6.2005).

Havent-se observat una errada en el
Decret esmentat, tramès al DOGC i publi-
cat en el núm. 4416, pàg. 19579, de
30.6.2005, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina 19591, a l’article 108, apartat
b), on diu:

“Secció de Programació d’Ensenyaments
Secundaris i de Règim Especial.”,
ha de dir:

“Secció de Programació de Professorat
d’Ensenyaments Sedundaris i de Règim Es-
pecial.”.

Barcelona, 14 d’octubre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.277.133)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDC/2664/2005, de 14 de setembre, per la
qual s’aproven les normes de preinscripció
i matrícula de l’alumnat als centres de titu-
laritat de la Generalitat de Catalunya, per al
curs 2005-2006, en els ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
de totes les modalitats esportives (DOGC
núm. 4475, pàg. 29651, de 22.9.2005).

Havent observat errades al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC
i publicat al núm. 4475, pàg. 29651, de
22.9.2005, se’n detallen les oportunes cor-
reccions:

A la pàgina 29653, annex 2, on diu:
“(2(_xn)+_ym)/(2n+m)=Z”,

ha de dir:
“(2(∑xn)+∑ym)/(2n+m)=Z”.
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Barcelona, 20 d’octubre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.291.044)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/2603/2005, de 16 d’agost, per la qual
es fa pública la concessió de llicències retri-
buïdes per dur a terme treballs de recerca i
estudis directament relacionats amb els llocs
de treball durant el curs 2005-2006, des-
tinades al funcionariat de carrera dels cos-
sos docents i dels cossos d’inspecció (DOGC
núm. 4471, pàg. 28710, de 16.9.2005).

Havent observat una errada en el text ori-
ginal de l’esmentada Resolució tramès al
DOGC i publicat al núm. 4471, pàg. 28710,
de 16.9.2005, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A la pàgina 28711, annex 1, Modalitat B
(cinc mesos o mitja jornada), on diu:

“Izquierdo Fernández, Estrella”,
ha de dir:

“Izquierdo Hernández, Estrella”.

Barcelona, 24 d’octubre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.284.089)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1230/05)

obres de supressió de barreres arquitectò-
niques a la llar d’infants Sant Ramon Nonat
de Girona (Gironès).

b) Termini d’execució: 6 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
133.976,51 euros, IVA inclòs.

Anualitat 2005: 18.000,00 euros.
Anualitat 2006: 115.976,51 euros.

—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

D.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-

ta 3c.

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00

hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama 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.

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

—9 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.

Barcelona, 28 d’octubre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.306.009)

DECRET 240/2005, de 8 de novembre, pel
qual s’estableixen diverses mesures flexibi-
litzadores de l’oferta dels ensenyaments de
formació professional específica.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
defineix la formació professional com a un
conjunt de les ofertes formatives del siste-
ma educatiu i de la formació contínua i es-
tableix que les administracions públiques
han de garantir la coordinació de les ofer-
tes formatives.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels

ensenyaments de formació professional es-
pecífica a Catalunya, preveu, a l’article 16.1,
que el Departament d’Educació regularà les
condicions d’autorització per impartir, de
manera parcial, els cicles que es determi-
nin; finalment, l’article 23 també possibilita
la realització d’organitzacions temporals i
horàries flexibles.

Els diversos decrets pels quals s’estableix
el currículum dels cicles formatius de for-
mació professional faculten la consellera
d’Educació per adequar el currículum a les
característiques de l’alumnat amb necessi-
tats educatives especials i per adaptar-lo a
les característiques singulars de col·lectius
d’alumnat.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny,
de les qualificacions i de la formació pro-
fessional, té per finalitat l’ordenació d’un
sistema integral de formació professional,
qualificacions i acreditació, que respongui
amb eficàcia i transparència a les deman-
des socials i econòmiques a través de les
diverses modalitats formatives. També es-
tableix que l’oferta de formació sostinguda
amb fons públics ha d’afavorir la formació
al llarg de tota la vida i acomodar-se a les
diferents expectatives i situacions personals
i professionals. Per assolir aquest sistema
integrat, cal esmentar, d’entre les finalitats
específiques d’aquesta llei, la de promoure
una oferta formativa de qualitat, actualitza-
da i adequada als diferents destinataris,
d’acord amb les necessitats de qualificació
del mercat laboral i les expectatives perso-
nals de promoció professional. Finalment
aquesta llei preveu la possibilitat d’adaptar
l’oferta formativa a grups amb especials di-
ficultats d’integració laboral.

El Govern de la Generalitat de Catalunya,
va aprovar el dia 27 d’agost de 2002, el Pla
general de formació professional a Ca-
talunya, el qual fou consensuat entre l’Ad-
ministració i els agents socials i econòmics.
Entre els objectius d’aquest Pla destaquen
el de desenvolupar un sistema integrat de
formació i qualificació professional i el d’es-
tablir mesures per facilitar l’accés de les
persones a la formació, especialment
d’aquelles amb més dificultats, amb risc
d’exclusió social i/o amb discapacitats.

Les mesures que regula aquest Decret
pretenen afavorir que hi hagi més persones
formades i amb una qualificació més gran a
fi i efecte d’afavorir la seva inserció, reinser-
ció o progressió laboral i la seva contracta-
ció o promoció per part de les empreses o
el foment de la iniciativa empresarial i de
l’esperit emprenedor. Per aquest motiu
l’oferta ordinària actual s’amplia amb diver-
ses possibilitats formatives, algunes de les
quals s’han anat introduint a les instrucci-
ons d’organització i funcionament de curs
dels centres docents d’educació secundà-
ria.

El Comunicat de Maastricht de 14 de de-
sembre de 2004, fet pels ministres respon-
sables de l’ensenyament i de la formació
professional de 32 països europeus, consi-
dera, entre d’altres, que dins de cada estat
cal desenvolupar i posar en marxa enfoca-
ments de formació oberts i flexibles que
permetin els ciutadans definir la seva tra-
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jectòria individual alhora que cal establir
estructures i mecanismes flexibles i oberts
per a la formació professional. Igualment
considera prioritària la millora de les respos-
tes dels sistemes de formació professional
per a les necessitats de les persones o grups
amb risc d’exclusió.

En definitiva, el conjunt de mesures flexi-
bilitzadores pretén adaptar l’oferta a la di-
versitat de necessitats de les persones i de
les empreses.

Per tot això, a proposta de la consellera
d’Educació, d’acord amb l’informe del Con-
sell Escolar de Catalunya, d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assesso-
ra, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
Objecte

1.1 L’objecte d’aquest Decret és esta-
blir diverses mesures flexibilitzadores de
l’oferta dels ensenyaments de formació pro-
fessional específica per tal de millorar la
formació al llarg de la vida, possibilitar
l’adaptació a les situacions personals i pro-
fessionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la
qualitat de l’educació.

1.2 Les mesures flexibilitzadores de
l’oferta dels ensenyaments de formació pro-
fessional específica que s’estableixen, són
les següents:

a) La impartició parcial de cicles.
b) Les distribucions temporals extraordi-

nàries i les distribucions conjuntes.
c) La matrícula parcial, amb dues possi-

bilitats: oferta de places vacants, i oferta es-
pecífica de cicles formatius amb matrícula
parcial.

d) Les col·laboracions per impartir crèdits
en entorns laborals.

e) Les ofertes a col·lectius singulars.

Article 2
Criteris de desplegament

2.1 El desplegament de les ofertes que
es regulen en aquest Decret ha de respon-
dre als criteris de flexibilitat en la seva orga-
nització, d’adaptació a les persones desti-
natàries i d’ajust de la seva durada i horaris
a les necessitats a satisfer.

2.2 A la implantació o l’autorització de
qualsevol de les mesures que regula aquest
Decret s’ha de tenir present, segons cor-
respongui, la disponibilitat o necessitat dels
equips i instal·lacions que es requereixen, i
la disponibilitat o necessitat de recursos hu-
mans.

2.3 La implantació o l’autorització de
qualsevol de les mesures que regula aquest
Decret, requereix, en tot cas, que els cen-
tres tinguin prèviament implantats el mateix
cicle o cicles formatius objecte de les me-
sures flexibilitzadores.

Article 3
Requisits acadèmics

3.1 Els requisits acadèmics són els es-
tablerts amb caràcter general per accedir
als ensenyaments de formació professional.

3.2 Els criteris de prioritat i de desem-
pat en l’admissió són els que s’apliquen a

la formació professional específica, llevat del
que estableix aquest Decret en relació amb
la matrícula parcial i amb les ofertes a
col·lectius singulars.

Article 4
Incompatibilitats

4.1 Amb caràcter general, una persona,
en el mateix curs acadèmic, no pot cursar
el mateix cicle formatiu complet en més
d’una modalitat.

4.2 Amb caràcter individualitzat, la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent podrà autoritzar a
cursar, en el mateix curs acadèmic, crèdits
del mateix cicle formatiu, distribuïts entre la
modalitat presencial i la modalitat a distàn-
cia. La resolució indicarà el centre en el qual
ha d’estar l’expedient acadèmic de l’alum-
ne i la remissió a l’esmentat centre de la do-
cumentació administrativa generada en al-
tres centres.

Article 5
Inici de l’expedient

5.1 L’inici de l’expedient per implantar
les mesures flexibilitzadores que regula
aquest Decret es duu a terme:

a) En cas de centres de titularitat del De-
partament d’Educació, mitjançant sol·licitud
del director o directora del centre, o bé a
iniciativa de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent. Els
agents socials, els agents econòmics, l’Ad-
ministració local, les cambres de Comerç,
Indústria i Navegació, col·lectius professio-
nals, i qualsevol altre departament de la Ge-
neralitat, poden proposar al Departament
d’Educació que implanti, en centres de la
seva titularitat, les ofertes formatives que es
preveuen en aquest Decret.

b) En cas de centres públics de titularitat
altra que el Departament d’Educació, i de
centres privats, mitjançant sol·licitud del seu
titular.

5.2 Les sol·licituds es presenten en els
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació.

5.3 La matrícula parcial mitjançant l’ofer-
ta de places vacants, regulada a l’article 11
d’aquest Decret, s’aplica directament pels
centres i no requereix de la tramitació d’ex-
pedient.

Article 6
Procediment

6.1 Els serveis territorials, un cop ana-
litzada la sol·licitud, trametran la proposta
motivada corresponent a la Direcció Gene-
ral de Centres Educatius, la qual informarà
la Direcció General de Formació Professio-
nal i Educació Permanent, que resoldrà.

6.2 La implantació o l’autorització re-
querirà dels informes favorables de la Direc-
ció General de Centres Educatius i de la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.

Article 7
Impartició parcial de cicles

La impartició parcial de cicles consisteix
en l’oferta de part dels crèdits que els com-
ponen amb la finalitat de facilitar l’accés a
la formació de les persones interessades en
cursar una part del cicle formatiu.

Article 8
Distribucions temporals extraordinàries

La distribució temporal extraordinària
consisteix en la distribució temporal del ci-
cle formatiu, de manera diferent a l’establer-
ta amb caràcter ordinari, en un o en dos
cursos acadèmics, amb la finalitat de faci-
litar l’accés a la formació de les persones,
les disponibilitats horàries de les quals no
s’ajusten a la distribució ordinària dels ci-
cles formatius.

Article 9
Distribucions conjuntes

La distribució conjunta consisteix en la
combinació de dos cicles formatius afins,
bé sigui de tots o de part dels seus crèdits,
amb la finalitat d’oferir una formació poliva-
lent que incrementi i potenciï les expectati-
ves d’inserció i promoció laboral la qual,
sovint, permet que l’alumnat obtingui dues
titulacions amb estalvi de temps.

Article 10
Matrícula parcial

La matrícula parcial de crèdits de cicles
formatius es pot dur a terme bé oferint les
places vacants un cop finalitzat el procés
ordinari de matrícula, bé mitjançant l’oferta
específica de cicles formatius per matrícula
parcial.

La finalitat de la matrícula parcial és la de
permetre fer itineraris formatius a un ritme
diferent del que segueix l’alumnat que cur-
sa l’oferta ordinària dels cicles formatius.

Article 11
Matrícula parcial mitjançant l’oferta de pla-
ces vacants

11.1 Els centres sostinguts amb fons
públics, un cop finalitzat el procés ordinari
de matrícula, han d’oferir la matrícula parci-
al dels crèdits de cicles formatius on restin
places vacants.

11.2 En cas que el nombre de sol·li-
cituds sigui superior al nombre de vacants,
s’aplicaran els següents criteris de prioritat:

1r Haver acreditat almenys una unitat de
competència, en el procediment de reconei-
xement de les competències professionals,
de les que corresponen al mateix cicle for-
matiu que es vol cursar.

2n Treballar en el mateix sector professi-
onal al qual correspon el cicle formatiu.

3r Haver treballat en el sector professio-
nal al qual correspon el cicle formatiu.

4t Haver treballat en qualsevol sector.
5è Haver complert els 18 anys.
Dins de les prioritats de la 1a a la 4a, les

sol·licituds s’ordenen de major a menor
temps complint la condició, dins de la cin-
quena s’ordenen per sorteig públic.

11.3 Els centres no sostinguts amb fons
públics poden oferir la matrícula parcial dels
crèdits de cicles formatius on restin places
vacants.

11.4 A cadascun dels crèdits, l’oferta de
places vacants no pot superar la relació mà-
xima professor/alumnat.

Article 12
Efectes de la no-superació de crèdits solts

12.1 Els centres sostinguts amb fons
públics podran garantir plaça per al curs
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següent, per cursar de nou el crèdit o crè-
dits, a l’alumnat de matrícula parcial que no
hagués superat algun dels crèdits, única-
ment en el cas de poder tornar a ofertar
vacants per a matriculació parcial una ve-
gada finalitzat el procés ordinari de matrí-
cula.

12.2 Els centres poden, en cadascun
dels crèdits, ampliar en un màxim del deu
per cent la relació màxima professor/alum-
nat a fi d’oferir plaça a l’alumnat de matrícu-
la parcial que no hagués superat el crèdit.

Article 13
Matrícula parcial mitjançant oferta específi-
ca de cicles formatius

13.1 La finalitat de l’oferta específica de
cicles formatius amb matrícula parcial és la
de respondre a una necessitat de formació,
identificada prèviament, d’un col·lectiu es-
pecífic de persones, que pot derivar, entre
altres, de la necessitat de qualificació, re-
qualificació, o readaptació professionals.

13.2 L’oferta específica de cicles forma-
tius amb matrícula parcial pot comprendre
tots o part dels crèdits del cicle formatiu.

13.3 Els criteris de prioritat i de desem-
pat en l’admissió es fixen d’acord amb la
necessitat de formació, identificada prèvia-
ment, d’un col·lectiu específic de persones
i de les finalitats concretes que justifiquen
l’oferta, altrament serà d’aplicació el que
estableix l’article 11.2 d’aquest Decret.

13.4 Les ofertes específiques de cicles
formatius amb matrícula parcial poden te-
nir, entre d’altres, les següents finalitats:

a) Facilitar la inserció i la reinserció pro-
fessionals.

b) Facilitar l’adaptació dels treballadors i
treballadores per compte d’altri, de l’eco-
nomia social o per compte propi, als canvis
en el mercat laboral.

c) Facilitar o acompanyar plans o proces-
sos de promoció, requalificació o reconver-
sió.

d) Facilitar l’accés a la formació profes-
sional de treballadors i treballadores, en
actiu o desocupades, i de persones amb risc
d’exclusió social.

e) Facilitar l’autoocupació dels treballa-
dors i treballadores de l’economia social o
per compte propi i de les persones desocu-
pades.

f) Col·laborar en iniciatives de desenvo-
lupament local.

g) Qualificar en la utilització de les tec-
nologies de la informació i de la comunica-
ció aplicades a una professió o camp pro-
fessional.

h) Facilitar la compleció de la formació a
les persones que hagin iniciat el procés
d’acreditació de competències professio-
nals.

Article 14
Col·laboracions per impartir crèdits en en-
torns laborals

14.1 La finalitat de les col·laboracions
per impartir crèdits en entorns laborals és
la de poder disposar dels espais, les
instal·lacions i els productes més idonis per
a impartir els cicles formatius.

14.2 Els centres poden impartir un o
més crèdits dels cicles formatius de forma-
ció professional en entorns laborals.

14.3 Cal que es compleixin tots els se-
güents requisits:

a) El centre té implantat o autoritzat el ci-
cle formatiu i no disposa dels espais o
instal·lacions més idonis.

b) L’empresa o entitat col·laboradora
posa a disposició les seves instal·lacions.

c) L’empresa o entitat col·laboradora pot
posar a disposició persones formadores si
es tracta de crèdits, l’atribució docent dels
quals correspongui a professors especialis-
tes. Excepcionalment, i mitjançant autorit-
zació individual, si es tracta de crèdits no
atribuïts a professors especialistes, l’empre-
sa o entitat col·laboradora pot posar a dis-
posició persones formadores sempre que
posseeixin l’atribució docent que, d’acord
amb la normativa vigent, els permet impar-
tir el crèdit o crèdits objecte de la col·la-
boració.

d) El centre, mitjançant el seu professo-
rat, és el responsable de l’ensenyament i de
l’avaluació, la qual es farà tenint en comp-
te, si s’escau, els informes de les persones
formadores de l’empresa.

14.4 En el cas dels centres docents de
titularitat Departament d’Educació la col·la-
boració s’ha de concretar mitjançant un
conveni o acord de col·laboració entre la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent i l’empresa o entitat
col·laboradora. Pel que fa als centres do-
cents públics de titularitat altra que el De-
partament d’Educació, i als centres privats,
cal adjuntar a la sol·licitud que preveu l’ar-
ticle 5 d’aquest Decret, l’acord o conveni
signat entre el titular del centre i l’empresa
o entitat col·laboradora.

Article 15
Ofertes a col·lectius singulars

15.1 Les ofertes a col·lectius singulars
poden comprendre tots o part dels crèdits
del cicle formatiu.

15.2 La finalitat de les ofertes de cicles
formatius a col· lect ius singulars és la
d’atendre les necessitats d’inserció o rein-
serció laboral, promoció, reciclatge o adap-
tació professional, o les derivades dels
alumnes amb més dificultats, amb risc
d’exclusió social i/o amb discapacitats.

15.3 La resolució de la Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Educació Per-
manent per la qual s’implanti, en centres
públics, l’oferta de cicles formatius a col·lec-
tius singulars, ha d’establir el nombre mí-
nim i el màxim de places.

15.4 La resolució de la Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Educació Per-
manent per la qual s’autoritzi als centres
privats l’oferta de cicles formatius a col·lec-
tius singulars ha d’establir, en tot cas, el
nombre màxim de places.

Article 16
Ofertes a col·lectius singulars a iniciativa ex-
terna

16.1 El Departament d’Educació pot im-
plantar, en els centres de la seva titularitat,
ofertes de cicles formatius a col·lectius sin-
gulars, en desplegament d’acords o conve-
nis formalitzats que hagin estat promoguts
per qualsevol altra administració, empresa
o associació.

16.2 Aquest tipus d’ofertes requerirà de
la compensació econòmica per part de qui
la promogui o bé de l’abonament del preu
públic que es pugui establir.

Article 17
Admissió i durada de les ofertes a col·lectius
singulars

17.1 El col·lectiu al qual s’adreça l’ofer-
ta es fixa atenent les finalitats que s’indi-
quen en l’article 15.2 d’aquest Decret. Els
eventuals criteris de prioritat i desempat en
l’admissió es fixaran per a cada oferta ate-
nent les característiques del col·lectiu sin-
gular al qual s’adreça i a les seves especi-
als necessitats educatives.

17.2 La resolució de la Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Educació Per-
manent per la qual s’implanti o s’autoritzi
l’oferta de cicles formatius a col·lectius sin-
gulars ha de contenir una data determinada
d’acabament. La duració ordinària no serà
superior a quatre anys o a quatre cursos
acadèmics sense perjudici que en casos
excepcionals es puguin ampliar aquests
terminis.

Disposició addicional

1. La Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent pot forma-
litzar acords o convenis de col·laboració
amb altres entitats o institucions per a des-
plegar les diverses ofertes formatives que
es regulen en aquest Decret.

2. Es prioritzaran els convenis de col·la-
boració amb empreses que impliquin com-
promisos que afavoreixen la inserció, rein-
serció, promoció laboral o autoocupació de
les persones que segueixin la formació.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de novembre de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.293.109)

ORDRE EDC/429/2005, de 3 de novembre,
per la qual es modifica la convocatòria pú-
blica per a la concessió de subvencions per
a la creació i la consolidació de places per
a infants de zero a tres anys en llars d’in-
fants de titularitat municipal.

Per l’Ordre EDC/236/2005, de 26 de
maig, s’obre convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per a la creació
i la consolidació de places per a infants de
zero a tres anys en llars d’infants de titula-
ritat municipal.

Vist l’informe de la Subdirecció General
de Centres Educatius, que justifica la pro-



1339

Núm. 1072

cedència d’agilitar la tramitació de la con-
vocatòria;

Amb l’informe favorable de la Comissió
Mixta Departament d’Educació i Entitats Mu-
nicipalistes, Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques;

I amb la voluntat de possibilitar que els
ajuntaments de Catalunya puguin assumir
més responsabilitats en la tramitació dels
expedients de creació de les llars d’infants
de titularitat municipal, a proposta de la
Direcció General de Centres Educatius,

Ordeno:

Es modifica la base 3.2 de l’annex 1 de
l’Ordre EDC/236/2005, de 26 de maig, per
la qual s’obre convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per a la creació
i la consolidació de places per a infants de
zero a tres anys en llars d’infants de titula-
ritat municipal, que passa a tenir la redac-
ció següent:

“3.2 Els serveis tècnics de l’ajuntament
poden emetre l’informe sobre l’adequació
de les obres realitzades al projecte aprovat.
Quan l’ajuntament no disposa de serveis
tècnics propis, o tenint-los no considera
convenient demanar-los l’informe, l’emet la
Secció d’Obres i Manteniment dels serveis
territorials corresponents.

”L’ajuntament, o els serveis territorials si
és el cas, tramet l’informe esmentat a la Di-
recció General de Centres Educatius del De-
partament d’Educació. Si l’informe l’emeten
els serveis tècnics municipals, es tramet al
mateix temps que la documentació a la qual
fa referència l’annex 3.”

Barcelona, 3 de novembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.291.199)

RESOLUCIÓ EDC/3141/2005, de 28 d’oc-
tubre, per la qual es convoca la realització
de proves específiques per a l’obtenció del
certificat de formació instrumental i per a
l’obtenció del títol de graduat en educació
secundària per a persones de més de divuit
anys.

El Decret 213/2002, d’1 d’agost, estableix
l’ordenació curricular de la formació bàsica
de les persones adultes i detalla a l’annex
1 els objectius generals, els objectius ter-
minals del currículum del cicles de formació
instrumental per a persones adultes i, a l’an-
nex 2, els objectius generals, els continguts
i els objectius terminals del currículum de
l’educació secundària per a les persones
adultes.

L’Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, mo-
dificada per l’Ordre BEF/450/2003, de 7 de
novembre, i l’Ordre BEF/178/2003, de 16
d’abril, regulen, respectivament, les proves
específiques per a l’obtenció del certificat
de formació instrumental i per a l’obtenció

del títol de graduat en educació secundària
per a persones de més de divuit anys.

Atès que la disposició final tercera del De-
cret 213/2002, d’1 d’agost, abans esmen-
tat, estableix que s’han d’efectuar proves
específiques, com a mínim dos cops l’any,
per tal que les persones de més de 18 anys
puguin obtenir el títol de graduat en educa-
ció secundària, així com el certificat de for-
mació instrumental,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoquen proves específiques per a

l’obtenció del certificat de formació instru-
mental i per a l’obtenció del títol de graduat
en educació secundària per a persones de
més de divuit anys.

—2 Requisits d’accés
2.1 Poden presentar-se a les proves es-

pecífiques les persones que tinguin divuit
anys en el moment dels exàmens.

2.2 A més, cal que els aspirants a ob-
tenir el títol de graduat en educació secun-
dària no estiguin matriculats, en avaluació
contínua, en els ensenyaments de graduat
en educació secundària ni en centres de
persones adultes ni en centres ordinaris en
el mateix curs acadèmic, o bé que, en cas
d’haver fet la matrícula, s’hagin donat de
baixa en aquests ensenyaments, com a mí-
nim, tres mesos abans de la data en què
comenci el període d’inscripció per a aques-
tes proves.

—3 Inscripció a les proves
3.1 Període d’inscripció.
La inscripció a les proves del certificat de

formació instrumental i del graduat en edu-
cació secundària es farà del 12 al 16 de-
sembre de 2005.

3.2 Llocs i horari d’inscripció.
3.2.1 La inscripció es farà als centres de

formació de persones adultes següents:
AFA Pegaso, Segadors, 2, 2n, Barcelona,

tel. 93.346.43.62.
CFA Freire, Via Favència, 254, Barcelona,

tel. 93.353.44.19.
CFA Maria Rúbies, Via Laietana, 18, 8è,

Barcelona, tel. 93.310.30.94.
CFA Els Tarongers, Mare de Déu de la

Cisa, 80-92, Mataró, tel. 93.799.46.04.
CFA Santa Eulàlia, Transversal, 2-4, l’Hos-

pitalet de Llobregat, tel. 93.422.82.60.
CFA Fondo, Irlanda, 39, Santa Coloma de

Gramenet, tel. 93.386.67.32.
CFA Garrosa, Passatge Pau Vila, 7 (can-

tonada Rafael Casanova), Sant Vicenç dels
Horts, tel. 93.656.69.51.

CFA La Concòrdia, Solidaritat, 21, Sa-
badell, tel. 93.723.28.64.

CFA Les Bernardes, Sant Dionís, 40-42,
Salt, tel. 972.24.14.10.

CFA Joan Carles I, La Mercè, 1, (Casal
Cívic), Lleida, tel. 973.26.74.66.

CFA Tarragona, Perllongament carrer B (Ba-
rri de Riu Clar), Tarragona, tel. 977.55.18.88.

CFA Sebastià Juan Arbó, Europa, 29, bai-
xos, Amposta, tel. 977.70.30.57.

3.2.2 L’horari per formalitzar la inscripció
serà el següent: de 10 h a 13 h i de 15.30
h a 18 h, de dilluns a divendres.

3.3 Procediment d’inscripció:
3.3.1 La sol·licitud d’inscripció per a les

proves de certificat de formació instrumental
i per a les proves de graduat en educació se-
cundària es farà mitjançant l’imprès que es
facilitarà als centres de formació de persones
adultes indicats a l’apartat 3.2.1, als Serveis
Territorials del Departament d’Educació i a la
pàgina web del Departament d’Educació,
http://www.gencat.net/educacio.

3.3.2 Els centres d’inscripció designaran
d’entre el seu personal docent dependent
del Departament d’Educació una persona
responsable del desenvolupament de les
inscripcions i del funcionament de les pro-
ves que actuarà d’acord amb les disposici-
ons d’aquesta Resolució i de les instrucci-
ons que emeti la Subdirecció General de
Formació de Persones Adultes.

3.3.3 Per formalitzar la inscripció s’ha de
presentar la documentació següent:

Original de l’imprès, degudament forma-
litzat.

Original i fotocòpia del document nacio-
nal d’identitat, o del document d’identifica-
ció equivalent i, si escau, targeta de resi-
dència vigents. En el cas que el DNI estigui
en procés de renovació cal portar l’original
del resguard i el DNI caducat, o una foto-
grafia actual.

Els aspirants que hagin cursat i superat
algun àmbit del graduat en educació secun-
dària en centres municipals i privats autorit-
zats, hauran d’aportar, a més, certificat,
original i fotocòpia, expedit pel secretari/ària
del centre que acrediti el/s àmbit/s supe-
rats.

3.3.4 Un cop formalitzada la inscripció,
es lliurarà a la persona interessada el res-
guard d’inscripció, signat i segellat per la
persona responsable de fer les inscripcions,
en el qual constaran el lloc i l’horari de les
proves.

3.3.5 La còpia del resguard d’inscripció,
junt amb altra documentació relativa a les
inscripcions, quedarà arxivada al centre
d’inscripció, i restarà a la disposició de la
Subdirecció General de Formació de les
Persones Adultes i de les comissions ava-
luadores.

3.3.6 En el resguard d’inscripció del gra-
duat en educació secundària constarà l’àm-
bit o àmbits als quals la persona interessa-
da s’ha inscrit i, si escau, les convalidacions
i l’exempció de la llengua catalana.

3.3.7 És imprescindible presentar el res-
guard d’inscripció original, signat i segellat,
els dies de realització de les proves.

—4 Dates i horari de les proves
4.1 Dates.
4.1.1 Les proves específiques per a l’ob-

tenció del certificat de formació instrumen-
tal es faran el dimecres 25 de gener de 2006
a la tarda.

4.1.2 Les proves específiques per obte-
nir el títol de graduat en educació secundà-
ria es faran el dimecres 25 i el dijous 26 de
gener de 2006.

4.2 Horari.
4.2.1 Les proves específiques per a l’ob-

tenció del certificat de formació instrumen-
tal es faran en l’horari següent:

Dimecres 25 de gener de 2006:
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Tarda:
De 15 h a 15.30 h: verificació de docu-

mentació.
De 15.30 h a 18 h: examen de certificat

de formació instrumental.
4.2.2 Les proves específiques per a l’ob-

tenció del títol de graduat en educació se-
cundària es realitzaran en l’horari següent:

Dimecres 25 de gener de 2006:
Matí:
De 9.30 h a 10 h: verificació de documen-

tació.
De 10 h a 13 h: examen de l’àmbit de les

matemàtiques, de la ciència i de la tecnolo-
gia.

Tarda:
De 15 h a 15.30 h: verificació de docu-

mentació.
De 15.30 h a 17.30 h: examen de l’àmbit

de les ciències socials i de la participació.
Dijous 26 de gener de 2006:
Matí:
De 9.30 h a 10 h: verificació documenta-

ció.
De 10 h a 14 h: examen de l’àmbit de la

comunicació.

—5 Requisits d’admissió a les proves
5.1 Per poder realitzar els exàmens cor-

responents, les persones inscrites han de
presentar:

Original del resguard de la inscripció, sig-
nat i segellat.

Original del document nacional d’identi-
tat o document equivalent d’identificació,
que ha de ser vigent. En el cas que el DNI
estigui en procés de renovació han de por-
tar l’original del resguard i el DNI caducat,
o una fotografia actual.

5.2 Abans de l’inici de les proves, els
responsables del desenvolupament de les
proves, verificaran la identitat dels aspirants
i la documentació aportada.

5.3 Si en qualsevol moment del procés
de realització de les proves es detecta l’in-
compliment d’alguns dels requisits l’aspirant
quedarà exclòs.

5.4 Les persones inscrites a les proves
específiques per a l’obtenció del títol de
graduat en educació secundària només es
podran examinar de l’àmbit o dels àmbits
que constin en l’imprès de la inscripció.

5.5 Les persones que es presenten a les
proves específiques podran consultar a la
pàgina web del Departament d’Educació
http://www.gencat.net/educacio, o al tau-
ler d’anuncis del centre on han formalitzat
la inscripció la relació del material que po-
dran utilitzar per a la realització de les pro-
ves.

5.6 A l’inici de les proves, els responsa-
bles del desenvolupament de les proves in-
formaran els aspirants sobre els aspectes
següents:

a) Desenvolupament de les proves.
b) Lloc on es publicaran els resultats de

les proves, que serà en el termini màxim de
deu dies des de la data de realització de les
proves.

c) Lloc i horari de recollida dels resguards
acreditatius del certificat de formació instru-
mental.

d) Lloc i horari de recollida de les certifi-
cacions acreditatives de l’àmbit o dels
àmbits aprovats.

e) Lloc i horari de recollida de resguards
acreditatius de la tramitació del títol de gra-
duat en educació secundària.

f) Lloc i data límit de presentació de sol·li-
citud de revisió d’examen.

—6 Justificant d’assistència
S’estendrà un justificant d’assistència,

signat i segellat pels responsables del des-
envolupament de les proves, a aquelles
persones que el sol·licitin.

—7 Objectiu i contingut de les proves
7.1 L’objectiu de les proves és la de-

mostració, per part de l’aspirant, que té
assolits els objectius generals, els contin-
guts i els objectius terminals que correspo-
nen a cadascun dels cicles del currículum
de la formació bàsica de les persones adul-
tes, que estableix el Decret 213/2002, d’1
d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de la formació bàsica de les per-
sones adultes.

7.2 Les proves del certificat de forma-
ció instrumental són de caràcter global, amb
els continguts de les diverses àrees del cur-
rículum.

7.3 Les proves del graduat en educació
secundària estan estructurades en tres
àmbits que contenen les diverses àrees:

a) Àmbit de la comunicació. La prova
d’aquest àmbit inclou els continguts corres-
ponents a les àrees de les llengües oficials,
català i castellà, i la literatura, i llengua es-
trangera, anglès o francès.

b) Àmbit de les matemàtiques, de la ci-
ència i de la tecnologia. La prova d’aquest
àmbit inclou els continguts de les àrees de
matemàtiques, ciències de la naturalesa i
tecnologia.

c) Àmbit de les ciències socials i de la par-
ticipació. La prova d’aquest àmbit inclou els
continguts de l’àrea de les ciències socials.

Els aspirants es podran examinar d’un, de
dos o dels tres àmbits.

—8 Elaboració de les proves
La Direcció General de Formació Profes-

sional i Educació Permanent elaborarà les
proves.

—9 Constitució de les comissions avalu-
adores

9.1 La persona titular de la Direcció Ge-
neral de Formació Professional i Educació
Permanent nomenarà els membres de les
comissions avaluadores d’acord amb la
composició que estableix l’Ordre BEF/267/
2003, de 3 de juny, modificada per l’Ordre
BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l’Ordre
BEF/178/2003, de 16 d’abril.

9.2 La relació dels membres de les co-
missions avaluadores es farà pública al tauler
d’anuncis dels centres d’inscripció, als Ser-
veis Territorials del Departament d’Educació i
a la pàgina web del Departament d’Educa-
ció, http://www.gencat.net/educacio, amb
una antelació de vuit dies a la realització de
les proves.

—10 Funcions de les comissions avalua-
dores

Les comissions avaluadores són les en-
carregades de:

a) Supervisar el desenvolupament de les
proves.

b) Corregir i qualificar les proves.

c) Publicar els resultats en el termini i la
forma establerta.

d) Elaborar les propostes d’expedició de
certificats de formació instrumental i de tí-
tols de graduat en educació secundària,
derivades de les actes d’avaluació.

e) Estendre els resguards acreditatius de
la tramitació del certificat de formació ins-
trumental d’aquelles persones que han su-
perat l’examen, o els resguards del títol de
graduat en educació secundària d’aquelles
persones que han superat els tres àmbits
de què consten les proves.

f) Gestionar la tramitació dels títols de
graduat en educació secundària i dels cer-
tificats de formació instrumental al registre
de títols acadèmics.

g) Examinar i resoldre les sol·licituds de
revisió d’exàmens.

Les comissions avaluadores actuaran
d’acord amb les disposicions d’aquesta Re-
solució i de les instruccions que emeti la
Subdirecció General de Formació de Per-
sones Adultes.

—11 Qualificació de les proves
11.1 Proves de certificat de formació

instrumental:
a) La qualificació serà global, a partir de

la superació dels continguts mínims de cada
àrea, i es farà en els termes d’apte i no apte.

b) La superació de les proves suposa ob-
tenir el certificat de formació instrumental.

11.2 Proves de graduat en educació se-
cundària:

a) La qualificació serà global per a ca-
dascun dels tres àmbits, i es farà en els
termes d’insuficient, suficient, bé, notable
o excel·lent.

b) La superació dels tres àmbits suposa
obtenir el títol de graduat en educació se-
cundària.

c) Als aspirants que hagin superat un o
dos àmbits, se’ls mantindrà les qualificaci-
ons per a convocatòries posteriors.

—12 Publicació de resultats
Les comissions avaluadores faran públics

els resultats, com a màxim el 9 de febrer,
en els llocs indicats a l’inici de les proves.

—13 Revisió d’exàmens
13.1 En cas que l’aspirant no consideri

ajustada a dret la qualificació emesa per la
comissió avaluadora, podrà sol·licitar revi-
sió d’examen. Les sol·licituds de revisió es
presentaran per escrit, adreçades al presi-
dent o presidenta de la comissió avaluado-
ra, com a màxim el 13 de febrer en el lloc
indicat a l’inici de les proves.

13.2 La comissió avaluadora es reunirà
i un cop examinades i analitzades les sol·li-
cituds de revisió d’exàmens les resoldrà
mitjançant la publicació dels resultats, com
a màxim el 18 de febrer en els llocs indicats
a l’inici de les proves.

13.3 Contra la resolució, les persones
interessades poden presentar recurs d’al-
çada davant la persona titular de la Direc-
ció General de Formació Professional i Edu-
cació Permanent, en el termini d’un mes a
comptar del dia següent al de la publicació
dels resultats, d’acord amb el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
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administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

—14 Convalidacions d’àmbits
14.1 Es poden sol·licitar a la Direcció

General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, al llarg de tot l’any, d’acord
amb el que estableix l’Ordre BEF/178/2003,
de 16 d’abril, i segons les equivalències que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

14.2 També es podran efectuar en els
centres de formació de persones adultes,
indicats a l’apartat 3.2.1, en el moment de
la inscripció.

14.3 La documentació, original i còpia,
que cal aportar és la següent:

a) Document nacional d’identitat o docu-
ment equivalent.

b) El llibre d’escolaritat on constin apro-
vats els ensenyaments que poden ser equi-
valents, d’acord amb l’annex d’aquesta
Resolució.

c) O el certificat de notes expedit pel cen-
tre de secundària, degudament signat i
segellat, d’acord amb l’annex d’aquesta
Resolució.

La documentació relativa a les convalida-
cions s’arxivarà al centre, i restarà a la dis-
posició de la Subdirecció General de For-
mació de Persones Adultes i de la comissió
avaluadora.

—15 Exempció de llengua catalana
15.1 Els aspirants a l’obtenció del títol

de graduat en educació secundària que
acreditin menys d’un any de residència a
Catalunya i que amb anterioritat no hagin
estat escolaritzats a Catalunya, abans de la
inscripció a les proves específiques podran
sol·licitar l’exempció de la llengua catalana
al Servei d’Ensenyament del Català del De-
partament d’Educació.

15.2 Les persones que hagin obtingut
l’exempció, quedaran exemptes de realitzar
els exercicis específics de la llengua catala-
na proposats a l’àmbit de la comunicació
del graduat en educació secundària.

—16 Instruccions
La Subdirecció General de Formació de

Persones Adultes elaborarà unes instrucci-
ons sobre el procediment i la gestió de les
proves específiques de certificat de forma-
ció instrumental i del graduat en educació
secundària, d’acord amb el que estableix
aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera del Departament d’Edu-
cació, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà del dia en què es publiqui 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 adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 28 d’octubre de 2005

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

ANNEX

Convalidacions d’àmbits del graduat en edu-
cació secundària per als aspirants proce-
dents d’altres ensenyaments

Procedència: formació professional de pri-
mer grau (FP1).

Conjunt d’àrees que cal tenir aprovades:
Llengua catalana, 2n.
Llengua castellana, 2n.
Idioma modern, 2n.
Àmbit convalidat: àmbit de la comunica-

ció.
Matemàtiques, 2n.
Física i química, 2n.
Ciències naturals, 2n.
Tècniques d’expressió gràfica, 1r.
Àmbit convalidat: àmbit de les matemà-

tiques, de la ciència i de la tecnologia.
Formació humanística, 2n.
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències

socials i de la participació.

Procedència: batxillerat unificat polivalent
(BUP).

Conjunt d’àrees que cal tenir aprovades:
Llengua i literatura catalanes, 2n.
Llengua espanyola i literatura, 2n.
Llengua estrangera, 2n.
Llatí.
Àmbit convalidat: àmbit de la comunica-

ció.
Matemàtiques, 2n.
Ciències naturals, 1r.
Física i química, 2n.
Dibuix, 1r.
Àmbit convalidat: àmbit de les matemà-

tiques, de la ciència i de la tecnologia.
Història, 1r.
Geografia, 2n.
Música, 1r.
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències

socials i de la participació.

Procedència: quart curs d’educació secun-
dària obligatòria (ESO).

Conjunt d’àrees que cal tenir aprovades:
Llengua catalana i literatura, 2n cicle.
Llengua aranesa a Era Val d’Aran, 2n ci-

cle.
Llengua castellana i literatura, 2n cicle.
Llengua estrangera, 2n cicle.
Àmbit convalidat: àmbit de la comunica-

ció.
Matemàtiques, 2n cicle.
Ciències de la naturalesa, 2n cicle.
Tecnologia, 2n cicle.
Educació visual i plàstica.
Àmbit convalidat: àmbit de les matemà-

tiques, de la ciència i de la tecnologia.
Ciències socials, 2n cicle.
Música.
Àmbit convalidat: àmbit de les ciències

socials i de la participació.
Equivalències per als aspirants d’altres in-

drets de l’Estat espanyol.

Procedència: ensenyaments d’educació se-
cundària per a persones adultes de les co-
munitats autònomes de l’Estat espanyol i de
Ceuta i Melilla, excepte Catalunya.

Àmbits que cal tenir aprovats:
Àmbit de les matemàtiques, de la ciència

i de la tecnologia.
Equivalències: àmbit de les matemàti-

ques, de la ciència i de la tecnologia.

Àmbit de les ciències socials i de la par-
ticipació.

Equivalències: àmbit de les ciències so-
cials i de la participació.

Àmbit de la comunicació.
Equivalències: continguts de llengua i li-

teratura castellana i llengua estrangera, de
l’àmbit de la comunicació. (*)

(*) Els aspirants procedents de les comu-
nitats autònomes de València i de les Illes
Balears tindran l’equivalència de tot l’àmbit
de la comunicació.

(05.300.026)

RESOLUCIÓ EDC/3142/2005, de 25 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat de formació d’adults Centros
de Formación DISCED, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del centre privat de formació
d’adults Centros de Formación DISCED, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura d’un centre, es va instruir l’expedient
corresponent.

Ates que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, pel que
estableixen la Llei 3/1991, de 18 de març,
de formació d’adults; el Decret 72/1994, de
6 d’abril, pel qual es regulen els centres de
formació d’adults; l’Ordre de 19 de juliol de
1994, per la qual s’estableix el règim d’au-
torització de centres de formació d’adults,
i el Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual
s’estableix l’ordenació curricular de la for-
mació bàsica de les persones adultes,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
de formació d’adults Centros de Formación
DISCED, de Barcelona, 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 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 publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.
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Barcelona, 25 d’octubre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Municipi: Barcelona.
Localitat: 08014 Barcelona.
Codi: 08065779.
Denominació: Centros de Formación DIS-
CED.
Adreça: c. Sant Pere d’Abanto, 4-6, bxs.
Titular: Centros de Formación DISCED, SL.

S’autoritza l’obertura del centre privat de
formació d’adults, Centros de Formación
DISCED, de Barcelona, amb efectes a par-
tir de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. S’autoritzen els ensenya-
ments corresponents al cicle d’educació se-
cundària. També s’incorporarà la perspec-
tiva de gènere a les activitats educatives i
formatives.

El centre autoritzat ha de notificar la data
de la seva posada efectiva en funcionament
a la Direcció General de Formació Professi-
onal i Educació Permanent amb una ante-
lació mínima de quinze dies naturals respec-
te a l’inici de les activitats autoritzades, i
acreditar documentalment la suficiència i
idoneïtat del professorat, d’acord amb els
articles 8.1 i 8.2 de l’Ordre de 19 de juliol
de 1994, que estableix el règim d’autoritza-
ció de centres de formació d’adults.

Espais disponibles: 6 aules, despatx/se-
cretaria, sala del professorat, laboratori,
espai polivalent i serveis higiènics.

(05.292.047)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1281/05)

obres de pavimentació zona exterior i habi-
litació accés a l’institut d’educació secun-
dària Sales de Viladecans (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 4 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
123.634,05 euros (IVA inclòs).

Anualitat 2005: 61.817,03 euros.
Anualitat 2006: 61.817,02 euros.

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria D.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació.
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00

hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax o 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.

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

—9 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.

Barcelona, 4 de novembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.307.155)

RESOLUCIÓ EDC/3143/2005, de 2 de no-
vembre, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 19 de setembre de 2005, del
recurs interposat per la titularitat del centre
docent privat concertat Virgen de la Salud,
de Sant Feliu de Llobregat, contra la Reso-
lució EDC/2022/2005, de 23 de juny.

Per la Resolució EDC/1431/2005, de 6 de
maig (DOGC núm. 4384, de 13.5.2005), es
va resoldre amb caràcter provisional la re-
novació i modificació dels concerts educa-
tius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris.

D’acord amb l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre Virgen de la
Salud, de Sant Feliu de Llobregat, amb codi
08026245, el concert educatiu per a 2 uni-
tats de primer curs i 2 unitats de segon curs
de batxillerat, alhora que se li denegava 1
unitat de primer curs i 1 unitat de segon curs
de batxillerat.

Per la Resolució EDC/2022/2005, de 23
de juny (DOGC núm. 4417, d’1.7.2005), que
eleva a definitiva la Resolució EDC/1431/
2005, de 6 de maig, es va confirmar el
concert educatiu aprovat provisionalment
per l’esmentada Resolució.

Contra aquesta Resolució, el centre Vir-
gen de la Salud va interposar un recurs de
reposició, pel qual sol·licitava 1 unitat de
primer curs i 1 unitat de segon curs de bat-
xillerat, que s’ha estimat parcialment per la
Resolució de 19 de setembre de 2005.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al DOGC i a
proposta de la Direcció General de Centres
Educativos,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 19
de setembre de 2005, per la qual s’estima
parcialment el recurs interposat pel centre
docent privat Virgen de la Salud, de Sant
Feliu de Llobregat, amb codi 08026245,
contra la Resolució EDC/2022/2005, de 23
de juny, per la qual s’eleva a definitiva la Re-
solució EDC/1431/2005, de 6 de maig.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat més de primer curs de batxille-
rat per al curs 2005-2006.

—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.

Barcelona, 2 de novembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.291.010)

RESOLUCIÓ EDC/3144/2005, de 25 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Ceyr-Villarroel, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
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Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Ceyr-Villarroel, de Bar-
celona, en petició d’autorització d’ampliació
dels ensenyaments de formació professional
de grau superior, 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 Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats as-
pectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu; el
Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general de la for-
mació professional específica, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ceyr-Villarroel, de Barcelona, per ampliació
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau superior, en els termes que s’es-
pecifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

—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 Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 25 d’octubre de 2005

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: 08032211.
Denominació: Ceyr-Villarroel.
Adreça: c. Villarroel, 5-7.
Titular: Col. de Enseñanza y Readaptación, SL.
NIF: B58050345.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família de manteniment de vehicles au-
topropulsats, amb el cicle formatiu d’auto-
moció amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars, que s’haurà d’impartir en
horari de tarda amb alternança amb els ci-
cles formatius de grau mitjà d’electromecà-
nica de vehicles i carrosseria, que s’impar-
tiran en horari de matí, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:

Formació professional de grau mitjà:
Família sanitat: cicle formatiu de farmà-

cia amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars, i cicle formatiu de cures auxiliars
d’infermeria amb 1 grup amb capacitat per
a 30 llocs escolars.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu de electrome-
cànica de vehicles amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars (en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars), i
cicle formatiu de carrosseria amb 2 grups
amb capacitat per a 50 llocs escolars (en
cap cas un grup no superarà els 25 llocs
escolars).

Els cicles formatius d’electromecànica de
vehicles i de carrosseria s’impartiran en
horari de matí.

Formació professional de grau superior:
Família de serveis socioculturals i a la co-

munitat: cicles formatius d’educació infantil,
integració social i d’interpretació del llenguat-
ge dels signes amb 4 grups amb capacitat
per a 120 llocs escolars per a tota la família
(en cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars). Els cicles formatius d’educació
infantil, integració social i d’interpretació del
llenguatge de signes s’impartiran alternativa-
ment en horari de matí o tarda; en cap cas
la presència simultània no superarà els 4
grups amb 120 llocs escolars.

Família de sanitat: cicle formatiu de do-
cumentació sanitària amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 20 llocs escolars.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’automoció
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs

escolars (en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars).

El cicle formatiu d’automoció de la famí-
lia de manteniment de vehicles autopropul-
sats s’impartirà en horari de tarda amb al-
ternança amb els cicles formatius de grau
mitjà d’electromecànica de vehicles i de
carrosseria de la mateixa família, que s’im-
partiran en horari de matí.

(05.286.143)

RESOLUCIÓ EDC/3155/2005, de 7 de no-
vembre, per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva d’un contracte.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.

Número d’expedient: 0192/05.

Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.

Objecte del contracte: manteniment i suport
tècnic dels equips informàtics ubicats als
serveis centrals, serveis territorials, centres
docents, serveis educatius i altres edificis
administratius del Departament d’Educació.

Tipus de contracte: servei.

Tramitació: ordinària.

Forma: negociat.

Pressupost base de la licitació:
20.619.968,19 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 29 de juliol de 2005.

Contractista: UTE T-Systems International
GMBH-T-Systems ITC Services España
SAU-T-Systems ELTEC SAU.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 18.351.540,54 euros,
IVA inclòs.

Barcelona, 7 de novembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.293.110)
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