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RESOLUCIÓ EDC/3378/2005, de 22 de
novembre, per la qual es convoquen proves específiques d’accés als ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’esport en les especialitats de futbol i futbol
sala.

RESOLUCIÓ EDC/3415/2005, de 23
de novembre, per la qual es dóna publicitat a la resolució de 19 d’octubre

El Reial decret 320/2000, de 3 de març
(BOE núm. 76, de 29.3.2000), pel qual s’estableixen els títols de tècnic d’esport i tèc-
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nic superior d’esport en l’especialitat de
futbol i futbol sala, s’aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les
proves i els requisits d’accés a aquests
ensenyaments, exigeix per poder accedirhi, a més de la titulació corresponent, la
superació d’una prova específica.
El Decret 169/2002, d’11 de juny, que estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport, determina que serà
el Departament d’Educació qui convocarà
les proves específiques d’accés a aquests
ensenyaments.
Atès que la superació de les proves específiques d’accés és un requisit per accedir a aquests ensenyaments i que correspon al Departament d’Educació regular-ne
l’aplicació i la inspecció,

Resolc:
—1 Convocatòria
Convocar les proves específiques d’accés al primer nivell de futbol i futbol sala dels
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport.
—2 Objectiu
L’objectiu d’aquestes proves és demostrar que les persones aspirants posseeixen
la condició física i les destreses específiques
per poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què volen accedir.
—3 Calendari i lloc de realització de les
proves
3.1 La prova específica d’accés al primer nivell de futbol i futbol sala es desenvoluparà entre els dies 12 i 17 de gener de
2006, i es podran dur a terme en una o més
jornades, segons el nombre de persones
aspirants inscrites i les condicions meteorològiques.
3.2 El lloc i el calendari de presentació i
realització de cadascuna de les proves es publicarà al tauler d’anuncis de l’IES Centre
d’Alt Rendiment Esportiu (CAR), de Sant
Cugat del Vallès, telèfon 93.675.39.50, i a la
seva pàgina web: http://www.car.edu/iescar,
no més tard del dia 18 de desembre de 2005.
3.3 El tribunal determinarà els llocs de
realització de la prova. També podrà modificar els temps de referència i canviar l’emplaçament de la prova d’acord amb les condicions meteorològiques i l’estat del terreny
on es realitzi.
—4 Inscripció en les proves
4.1 La inscripció en la prova es realitzarà entre els dies 1 i 13 de desembre de 2005,
ambdós inclosos.
4.2 Els impresos de sol·licitud estaran
disponibles al lloc d’inscripció: IES Centre
d’Alt Rendiment Esportiu, carrer de l’Alcalde Barnils, s/n, de Sant Cugat del Vallès,
telèfon 93.675.39.50 i a l’adreça de la pàgina web del Departament d’Educació,
http://www.gencat.net/educacio.
Aquesta sol·licitud constarà d’un joc de
tres còpies impreses a través d’Internet, de
manera que no se’n podran fer fotocòpies,
ja que cada sol·licitud ha de tenir un número de referència diferenciat.

4.3 La inscripció en la prova estarà subjecta a l’abonament de la taxa que estableix
el títol V de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
El pagament d’aquesta taxa s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de ”la Caixa” o la Caixa de Catalunya la qual, mitjançant transacció RIN, validarà mecànicament
l’imprès de sol·licitud i hi estamparà el segell de l’entitat, de manera que la persona
interessada, amb el full que li correspon,
pugui acreditar-ne l’abonament. El pagament també podrà realitzar-se a través dels
caixers de ServiCaixa, fins a l’hora de tancament de les seves oficines de l’últim dia
del termini per presentar la sol·licitud. La
manca de pagament o l’abonament fora de
termini en determinarà l’exclusió de la persona aspirant.
4.4 Les sol·licituds per realitzar la prova
s’adreçaran a la seu del tribunal avaluador:
IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu, c. de
l’Alcalde Barnils, s/n, 08190 Sant Cugat del
Vallès.
4.5 La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport i del justificant de l’abonament de les taxes.
4.6 Les persones amb discapacitats que
requereixin d’una adaptació de les proves a
les seves limitacions han d’acreditar el
certificat de reconeixement del grau de disminució. En el cas que es presenti una còpia
d’aquesta documentació, s’haurà de confrontar amb l’original en el moment de presentar-la.
4.7 D’acord amb el que estableixen l’article 10 del Reial decret 1913/1997, de 19
de desembre, i l’article 53 de la Llei 10/
1990, de 15 d’octubre, de l’esport, les
persones que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell de la mateixa modalitat,
disciplina o especialitat esportiva estaran
exemptes de realitzar la prova específica
d’accés.
Aquest mateix benefici el podran tenir les
persones que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell que figurin a les llistes que
aprova semestralment la presidència del
Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’article 17 del Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu
(DOGC núm. 3787, de 23.12.2002).
4.8 El llistat de persones admeses i excloses, amb indicació de les causes en cas d’exclusió, es publicarà al tauler d’anuncis de l’IES
Centre d’Alt Rendiment Esportiu i a la pàgina
web del centre: http://www.car.edu/iescar, no
més tard del 14 de desembre de 2005. En
cas que el motiu d’exclusió sigui la manca d’algun document preceptiu, l’/la interessat/ada
podrà presentar els documents que hi manquin fins al dia 19 de desembre de 2005. En
cas que no ho faci, s’entendrà que desisteix
de la sol·licitud de realització de la prova.
4.9 La inscripció definitiva estarà subjecta al lliurament de la documentació sol·licitada i a l’abonament de les taxes establertes, d’acord amb la normativa vigent.
4.10 La relació definitiva de persones
aspirants admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis del centre, el dia 20
de desembre de 2005.
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—5 Efectes i validesa de la prova
La superació de la prova específica d’accés que es convoca en aquesta Resolució
té una validesa de 18 mesos i només faculta per formalitzar la matrícula en un centre
que ofereixi els ensenyaments corresponents, sempre que s’acreditin en el moment
de realitzar la matrícula els requisits següents:
a) Per als ensenyaments de primer nivell:
Títol de graduat en educació secundària
obligatòria o equivalent, a efectes acadèmics,
o certificat de superació de la prova d’accés, de caràcter general, a tècnic d’esport i
a les formacions esportives de nivell 1.
b) Per als ensenyaments de segon nivell:
Certificat de superació del primer nivell de
l’especialitat corresponent.
—6 Tribunal avaluador
6.1 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent designarà un tribunal avaluador per cada especialitat, que tindrà la funció d’organitzar-la i
desenvolupar-la, i que estarà format per:
a) Un/a president/a, que serà un/a funcionari/ària del Departament d’Educació, i
tindrà la funció de garantir-ne el correcte
desenvolupament.
b) Un/a secretari/ària, que serà una persona designada pel secretari general de l’Esport i tindrà la funció d’estendre les actes
del desenvolupament de les proves i certificar que s’ajusten al que estableix aquesta
Resolució.
c) Un mínim de tres vocals, que compleixin els requisits de titulació o certificació que
estableixen els punts 3.5 i 3.6 de l’annex 2
del Reial decret 320/2000, de 3 de març, la
funció de les quals serà valorar les actuacions de les persones aspirants.
6.2 El tribunal podrà designar persones
assessores i personal de suport que participin en l’organització i el control de les
proves i puguin aportar informació durant
les sessions d’avaluació.
6.3 Per regular la indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d’Educació, els tribunals estaran inclosos dins la categoria tercera, als efectes
que preveu el Decret 201/1993, de 27 de
juliol, de modificació del Decret 337/1988,
de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de serveis a
la Generalitat de Catalunya, i de revisió dels
imports de determinades indemnitzacions.
6.4 Abans de l’inici de la prova i durant
el seu desenvolupament, els membres del
tribunal podran comprovar la identitat de les
persones aspirants.
6.5 Amb una antelació no inferior a deu
dies, respecte al moment de fer les proves,
es publicarà la composició específica de cadascun dels tribunals al tauler d’anuncis del
centre, als efectes del que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
—7 Contingut i qualificació de la prova
7.1 El contingut i els criteris d’avaluació
de cadascuna de les proves específiques
d’accés es detallen en els punts 4, 5 i 6 del
l’annex 2 del Reial decret 320/2000, de 3
de març, pel qual s’estableixen els currícu-
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lums i es regulen les proves d’accés específiques dels títols de tècnic d’esport en les
especialitats de futbol i futbol sala.
7.2 En la qualificació final de la prova
s’utilitzaran els termes “apte o apta” i “no apte
o no apta”. Per obtenir la qualificació d’apte
o apta, les persones aspirants han de superar les dues parts que formen la prova.
—8 Publicació dels resultats
Amb anterioritat al 17 de gener de 2006
i amb una antelació mínima de 48 hores
cada tribunal farà pública la data de publicació dels resultats provisionals de la qualificació. Els resultats definitius de la qualificació, un cop resoltes les possibles
reclamacions, constaran en una acta que es
farà pública no més tard del dia 26 de gener i, posteriorment, s’arxivarà a la seu del
tribunal avaluador.
—9 Reclamacions i recursos
9.1 Les reclamacions contra la qualificació dels resultats provisionals s’han de
presentar, per escrit, al registre del centre
on s’hagi fet la inscripció en la prova, durant els tres dies hàbils següents al de la
publicació d’aquests resultats. L’endemà del
darrer dia del termini de presentació de
reclamacions, el tribunal es reunirà per examinar-les i resoldre-les i el dia hàbil següent
publicarà el resultat definitiu de la qualificació final de la prova. De la reunió, se n’ha
d’estendre l’acta corresponent que es farà
pública al tauler d’anuncis de l’IES del CAR.
9.2 Al peu de la llista de publicació dels
resultats definitius s’indicarà el termini i el
recurs que es podrà interposar davant la Direcció General de Formació Professional i
Educació Permanent.
El termini per interposar el recurs s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació dels
resultats definitius, la Direcció General de
Formació Professional i Educació Permanent
els resoldrà i els notificarà a la persona interessada.
—10 Certificació de les proves
El tribunal emetrà un certificat a cada aspirant que hagi obtingut la qualificació d’apte
o apta.
—11 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es realitza la inscripció en la prova d’accés conservarà durant un període de tres mesos la documentació generada durant la realització de tot el
procediment.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 22 de novembre de 2005
Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent
(05.326.013)

RESOLUCIÓ EDC/3379/2005, de 21 de
novembre, per la qual s’adscriu l’aula pública de formació d’adults Sant Raimon de
Penyafort, de Barcelona, al centre públic de
formació d’adults Sants-Hostafrancs, de
Barcelona, i es disposa el canvi de denominació d’aquest centre públic.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:
Amb la finalitat de racionalitzar la utilització dels recursos humans i materials disponibles per tal d’adequar l’oferta dels ensenyaments 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 formació
d’adults Sants-Hostafrancs, de Barcelona,
amb codi 08060411, l’aula pública de formació d’adults Sant Raimon de Penyafort,
de Barcelona, amb codi 08062365.
—2 El professorat de l’aula afectada quedarà adscrit al centre públic de formació
d’adults Sants-Hostafrancs, esmentat, i
mantindrà la seva situació administrativa
actual.
—3 El centre públic de formació d’adults
Sants-Hostafrancs passarà a denominar-se
Centre de Formació d’Adults Sants-Sant
Raimon de Penyafort i comptarà amb 9 aules, 1 sala del professorat, 1 secretaria i 1
aula d’autoformació/biblioteca.
—4 Aquesta Resolució té efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs
2005-2006.
—5 Aquesta Resolució s’inscriurà al registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà 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
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 21 de novembre de 2005
Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent
(05.313.014)

RESOLUCIÓ EDC/3380/2005, de 21 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili del col·legi d’educació infantil i
primària Maria Ossó, de Sitges.
El col·legi d’educació infantil i primària
Maria Ossó, de Sitges, amb codi de centre
08053583, ha estat ubicat provisionalment
a l’edifici situat al c. de Josep Irla, s/n, de
Sitges (Garraf).
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—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i primària Maria Ossó, de Sitges, amb codi
de centre 08053583, al c. Ramon Dalmases/Marquès de Mura, s/n, de Sitges
(Garraf), amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar 20052006.
—2 Els Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les mesures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.
Barcelona, 21 de novembre de 2005
Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius
(05.313.021)

RESOLUCIÓ EDC/3381/2005, de 22 de
novembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un institut d’educació secundària de Sant Cugat del Vallès.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5 de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior;
Per tot això,
Resolc:
Atribuir a l’institut d’educació secundària
de Sant Cugat, amb codi 08054873, ubicat
a l’av. Ragull, s/n, de Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental), la nova denominació
específica Joaquima Pla i Farreras.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

Full de disposicions i actes administratius

segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

RESOLUCIÓ EDC/3394/2005, de 21 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
la Resolució de 17 d’octubre de 2005, del
recurs de reposició interposat per la titularitat del centre docent privat concertat La
Salle Bonanova, de Barcelona, contra la Resolució EDC/847/2005, de 23 de març.

RESOLUCIÓ EDC/3395/2005, de 21 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
la Resolució de 17 d’octubre de 2005, del
recurs de reposició interposat pel titular del
centre docent privat concertat Esc. Fam.
Agr. Campjoliu, de l’Arboç, contra la Resolució EDC/847/2005, de 23 de març.

Barcelona, 22 de novembre de 2005

Per la Resolució EDC/847/2005, de 23 de
març (DOGC núm. 4354, d’1.4.2005), es
van resoldre les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments
d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Per la Resolució EDC/847/2005, de 23 de
març (DOGC núm. 4354, d’1.4.2005), es
van resoldre les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments
d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució es va denegar al centre La Salle Bonanova, de Barcelona, amb codi 08003907,
l’accés al règim general de concerts educatius per a 5 unitats de primer curs i 5 unitats
de segon curs d’educació infantil, a comptar
des de l’inici del curs escolar 2005/06.

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució es va denegar al centre Esc. Fam. Agr.
Campjoliu, de l’Arboç, amb codi 43006290,
l’accés al règim general de concerts educatius per a 2 unitats d’educació primària,
a comptar des de l’inici del curs escolar
2005-2006.

Contra aquesta Resolució, el centre La
Salle Bonanova, de Barcelona, va interposar un recurs de reposició, pel qual sol·licitava 5 unitats de primer curs i 5 unitats de
segon curs d’educació infantil, que s’ha
estimat per la Resolució de 17 d’octubre de
2005.

Contra aquesta Resolució, el centre Esc.
Fam. Agr. Campjoliu, de l’Arboç, va interposar un recurs de reposició, pel qual sol·licitava 2 unitats de primer curs d’educació
primària, que s’ha estimat parcialment per
la Resolució de 17 d’octubre de 2005.

P. D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)
Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius
(05.315.024)

RESOLUCIÓ EDC/3393/2005, de 23 de
novembre, de modificació de la Resolució
EDC/1037/2005, de 5 d’abril, 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 majors de divuit anys.
Per la Resolució EDC/1037/2005, de 5
d’abril, es va convocar 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 majors de divuit
anys (DOGC núm. 4365, de 18.4.2005).
En el punt 3.2.1 de la Resolució esmentada es determinaven els centres de formació de persones adultes als quals els aspirants podien fer la inscripció a les proves.
Atès que per incidències tècniques s’ha
constatat la impossibilitat de fer la inscripció al centre de formació de persones adultes Els Tarongers, de Mataró,

Resolc:
—1 Modificar el punt 3.2.1 de la Resolució EDC/1037/2005, de 5 d’abril, per la qual
es convoca la realització de 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 majors de divuit anys, en el sentit
de suprimir el centre de persones adultes
Els Tarongers, Mare de Déu de la Cisa, 8092, Mataró, tel. 93.799.46.04.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera del Departament d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà del dia que 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 administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 23 de novembre 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
Educatius,

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
Educatius,

Resolc:

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 17
d’octubre de 2005, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat La
Salle Bonanova, de Barcelona, amb codi
08003907, contra la Resolució EDC/847/
2005, de 23 de març, per la qual es resolen
les sol·licituds de centres docents privats per
acollir-se al règim de concerts educatius, per
als ensenyaments d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
En conseqüència, s’aprova l’accés al règim general dels concerts educatius per a 5
unitats de primer curs i 5 unitats de segon
curs d’educació infantil, per al curs 2005/06.

—1 Donar publicitat a la Resolució de 17
d’octubre de 2005, per la qual s’estima parcialment el recurs interposat pel centre
docent privat Esc. Fam. Agr. Campjoliu, de
l’Arboç, amb codi 43006290, contra la
Resolució EDC/847/2005, de 23 de març,
per la qual es resolen les sol·licituds de
centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
En conseqüència, s’aprova l’accés al regim general dels concerts educatius per a 1
unitat de primer curs d’educació primària,
per al curs 2005-2006.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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, 21 de novembre de 2005

Barcelona, 21 de novembre de 2005

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

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.326.116)

(05.314.017)

(05.314.018)
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RESOLUCIÓ EDC/3396/2005, de 22 de
novembre, per la qual es disposa l’inici d’activitats d’un institut d’educació secundària
de Sitges.
Mitjançant el Decret 233/2005, de 25 d’octubre (DOGC núm. 4498, de 27.10.2005), es
va crear un institut d’educació secundària a
Sitges.
Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;
A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
—1 Reconèixer a l’institut d’educació secundària que consta a l’annex d’aquesta Resolució l’inici de les seves activitats administratives des de l’1 de juliol de 2005, amb
els termes que s’hi especifiquen.
—2 Els efectes acadèmics dels ensenyaments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2005-2006.
—3 Autoritzar la Direcció General de Centres Educatius i la Direcció General de Personal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funcionament d’aquest nou centre docent públic.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Sitges.
(05.315.026)

DECRET 252/2005, de 29 de novembre,
de creació de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.
La previsió de la demanda d’escolarització en els nivells de parvulari i educació primària aconsella la revisió en determinats
municipis de l’oferta de places escolars
públiques, per tal de possibilitar una millor
resposta a les necessitats educatives.
Amb aquesta finalitat i d’acord con el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a
l’educació, a proposta de la consellera
d’Educació i d’acord con la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:
Article únic
Crear els col·legis d’educació infantil i primària que es detallen a l’annex d’aquest
Decret.

Disposició final
S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desenvolupament del que disposa aquest Decret.
Barcelona, 29 de novembre de 2005
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Barcelona, amb codi de centre 08064179,
ubicat al c. Llacuna; c. Pallars, de Barcelona.

Barcelona, 22 de novembre de 2005

TERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Comarca: Alt Penedès.
Col·legi d’educació infantil i primària a Gelida, amb codi de centre 08062754, ubicat
al c. Enric Prat de la Riba, s/n, de Gelida.

ANNEX
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Garraf.
Municipi: Sitges.
Codi de centre: 08061014.
Adreça: c. de Josep Irla, s/n (Can Pei).
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.

Comarca: Bages.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Manresa, amb codi de centre 08063898,
ubicat al c. Pau Casals, s/n, de Manresa.
Comarca: Garraf.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Pere de Ribes, amb codi de centre
08061002, ubicat al c. Major, s/n, de Sant
Pere de Ribes.
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Col·legi d’educació infantil i primària a les
Roquetes (Sant Pere de Ribes), amb codi
de centre 08062781, ubicat al c. Puigmal,
s/n, de les Roquetes (Sant Pere de Ribes).
Col·legi d’educació infantil i primària a Sitges, amb codi de centre 08062833, ubicat
al c. Josep Irla, s/n (Can Pei), de Sitges.
Col·legi d’educació infantil i primària a Vilanova i la Geltrú, amb codi de centre
08061051, ubicat a l’av. de la Collada amb
Ronda Ibèrica i Rambla Arjau, de Vilanova i
la Geltrú.
Comarca: Maresme.
Col·legi d’educació infantil i primària a Mataró, amb codi de centre 08063874, ubicat
al c. de Jacint Verdaguer, s/n, de Mataró.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Montgat, amb codi de centre 08061087,
ubicat al c. de Lola Anglada, s/n, de
Montgat.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Vicenç de Montalt, amb codi de centre 08061105, per desglossament progressiu del CEIP Sant Jordi, amb codi 08032592,
de Sant Vicenç de Montalt, ubicat al Camí
del Padró, de Sant Vicenç de Montalt.
Col·legi d’educació infantil i primària a Tordera, amb codi de centre 08064222, ubicat
a la carretera GI-512, de Tordera.
Comarca: Osona.
Col·legi d’educació infantil i primària a Vic,
amb codi de centre 08063850, ubicat a l’av.
dels Països Catalans, 44, de Vic.
Comarca: Selva.
Col·legi d’educació infantil i primària a Fogars de la Selva, amb codi de centre
08063931, ubicat a la Plaça de la Vila, 1,
de Fogars de la Selva.
Comarca: Vallès Oriental.
Col·legi d’educació infantil i primària a Bigues i Riells, amb codi de centre 08060903,
ubicat al Camí de Can Ribes, de Bigues i
Riells.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Fost de Campsentelles, amb codi de
centre 08059809, ubicat a la Plaça de la Vila,
1, de Sant Fost de Campsentelles.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Pere de Vilamajor, amb codi de centre
08063849, ubicat al carrer de Can Llobera,
s/n, de Sant Pere de Vilamajor.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Barberà del Vallès, amb codi de centre
08061142, ubicat al c. de Juan de la Cierva,
33-51, de Barberà del Vallès.
Col·legi d’educació infantil i primària a Castellbisbal, amb codi de centre 08062742, per
desglossament del CEIP Els Arenys, amb
codi 08057229, i del CEIP Mare de Déu de
Montserrat, amb codi 08015821, ambdós de
Castellbisbal, ubicat al c. de l’Estació, s/n,
de Castellbisbal.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Cerdanyola del Vallès, amb codi de centre
08062626, per desglossament del CEIP
Carles Buïgas, amb codi 08028904, de
Cerdanyola del Vallès, ubicat al c. de Pizarro, s/n, de Cerdanyola del Vallès.
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Col·legi d’educació infantil i primària a Sabadell, amb codi de centre 08061166, ubicat al c. de Praga, s/n, de Sabadell.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Quirze del Vallès, amb codi de centre
08060484, per desglossament del CEIP
Onze de Setembre, amb codi 08054836, i
del CEIP Purificació Salas Xandri, amb codi
08033407, ambdós de Sant Quirze del
Vallès, ubicat al c. Clementina Arderiu, s/n,
de Sant Quirze del Vallès.
Col·legi d’educació infantil i primària a Terrassa, amb codi de centre 08061774, ubicat al c. del Mont Perdut, s/n, de Terrassa.
Col·legi d’educació infantil i primària a Vacarisses, amb codi de centre 08061191, per
desglossament del CEIP Pau Casals, amb
codi 08030686, de Vacarisses, ubicat al c.
del Camí de la Font de la Urpina, de
Vacarisses.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Rubí, amb codi de centre 08061154, per
desglossament del CEIP Maria Montessori,
amb codi 08038171, i del CEIP Ramon Llul,
amb codi 08034382, de Rubí, ubicat al c.
d’Antoni Sedó, s/n, de Rubí.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Castellar del Vallès, amb codi de centre
08062614, ubicat al c. Dr. Portabella, s/n;
c. Prat de la Riba, s/n, de Castellar del
Vallès.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Anoia.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Vilanova del Camí, amb codi de centre
08063795, ubicat al c. Mossèn Amadeu
Amenós, c. Papa Joan XXIII, c. Verge de
Núria i c. Comtes de Cardona, de Vilanova
del Camí.
Comarca: Baix Llobregat.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Olesa de Montserrat, amb codi de centre
08063734, ubicat al c. Antiga carretera de
Martorell, s/n, d’Olesa de Montserrat.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Esteve Sesrovires, amb codi de centre
08059810, per desglossament del CEIP La
Roureda, amb codi de centre 08026130, de
Sant Esteve Sesrovires, ubicat al c. Ignasi
Mas i c. Escoles, de Sant Esteve Sesrovires.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Martorell, amb codi de centre 08061609,
ubicat al c. de Josep Tarradellas, s/n, de
Martorell.

banes, amb codi de centre 17008641, ubicat al c. Sant Cristòfol Colom, 6-8, de Cabanes.
Col·legi d’educació infantil i primària a Roses, amb codi de centre 17008237, ubicat
al c. Aristòtil, s/n, de Roses.
Comarca: Baix Empordà.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Feliu de Guíxols, amb codi de centre
17008018, ubicat a la ctra. de Sant Amanç,
s/n, de Sant Feliu de Guíxols.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Vall-llobrega, amb codi de centre 17008493,
ubicat al c. Victor Català, s/n, de Vallllobrega.
Comarca: Selva.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Santa Coloma de Farners, amb codi de
centre 17008249, per desglossament del
CEIP Sant Salvador d’Horta, amb codi
17003641, de Santa Coloma de Farners,
ubicat al c. de Salvador Espriu, s/n, de Santa
Coloma de Farners.
Col·legi d’educació infantil i primària a Blanes, amb codi de centre 17008274, ubicat
a la plaça 11 de Setembre, s/n, de Blanes.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A LLEIDA

Comarca: Noguera.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Vallfogona de Balaguer, amb codi de centre
25008935, ubicat al c. de Joaquim Lluch i
Rovira, 1, de la Ràpita (Vallfogona de
Balaguer).
(05.313.012)

DECRET 253/2005, de 29 de novembre,
pel qual es crea un institut d’educació secundària a Sant Sadurní d’Anoia.
La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament aconsella la revisió de l’oferta de places públiques existents al municipi de Sant Sadurní
d’Anoia. Això possibilita una millor resposta
a les necessitats educatives.
Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta de la consellera
d’Educació i amb la deliberació prèvia del
Govern,

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A TARRAGONA

Comarca: Baix Camp.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Reus, amb codi de centre 43010505, ubicat a l’av. dels Països Catalans, s/n, de
Reus.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Vilaplana, amb codi de centre 43010621,
ubicat al c. Dr. March, 13, de Vilaplana.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A GIRONA

Comarca: Alt Empordà.
Col·legi d’educació infantil i primària a Ca-

Decreto:
Article únic
Crear l’institut d’educació secundària a
Sant Sadurní d’Anoia, amb codi de centre
08064702, ubicat al c. de Gelida, s/n, de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), el funcionament del qual s’adequarà al que estableix el Decret 199/1996, de 12 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de grau superior i a la resta de normativa legal o reglamentària aplicable.
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Disposició final
S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desenvolupament del que disposa aquest Decret.
Barcelona, 29 de novembre de 2005
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(05.313.180)

DECRET 254/2005, de 29 de novembre,
de creació de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.
La previsió de la demanda d’escolarització en els nivells de parvulari i educació primària aconsella la revisió en determinats
municipis de l’oferta de places escolars
públiques, per tal de millorar la resposta a
les necessitats educatives.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a
l’educació, a proposta de la consellera
d’Educació i d’acord amb la deliberació
prèvia del Govern,

Decreto:
Article únic
Crear els col·legis d’educació infantil i primària que es detallen a l’annex d’aquest
Decret.

Disposició final
S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desenvolupament del que disposa aquest Decret.
Barcelona, 29 de novembre de 2005
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Abrera, amb codi de centre 08059822, per
desglossament del CEIP Francesc Platón i
Sartí, amb codi de centre 08000013,
d’Abrera, ubicat al passeig de l’Estació, 15,
d’Abrera.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Vallès Oriental.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Quirze Safaja, amb codi de centre
08064982, ubicat a la ctra. de Barcelona,
2, de Sant Quirze Safaja.
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SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
LLEIDA

Comarca: Segrià.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Lleida, amb codi de centre 25008777, ubicat a c. de Sant Paulí de Nola, s/n, de Lleida.
(05.321.009)

ORDRE EDC/452/2005, de 15 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per
adjudicar una beca de col·laboració en tasques de catalogació per a la biblioteca del
Departament d’Educació.
El Departament d’Educació disposa d’una
biblioteca especialitzada en temes educatius que té com a funció donar suport documental als tècnics d’aquest Departament.
Per millorar el servei de la biblioteca, continuar amb la seva automatització, per dur
a terme la incorporació al sistema bibliotecari de Catalunya i al mateix temps fomentar la inserció en la vida laboral dels estudiants de biblioteconomia i documentació dins
de l’àmbit de l’educació, el Departament
d’Educació té interès en convocar aquesta
beca, dins d’un àmbit de concurrència competitiva i publicitat.
Per tot això, d’acord amb el que preveu
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre,

Ordeno:
Article 1
Obrir convocatòria pública per adjudicar
una beca de col·laboració en tasques de catalogació per a la biblioteca del Departament
d’Educació, adreçada a estudiants de segon cicle de documentació, diplomats en
biblioteconomia i documentació i estudiants
que cursin el darrer curs de la diplomatura
de biblioteconomia i documentació.
Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 3
L’import d’aquesta beca s’estableix en
8.587,50 euros, i resta condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la
partida pressupostària 4210 EN01 D/
480000100 del pressupost de l’any 2006.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 15 de novembre de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
Bases
—1 Objecte
Aquesta convocatòria té com a objecte
la concessió d’una beca de col·laboració en
tasques de catalogació per a la biblioteca
del Departament d’Educació.
—2 Persones destinatàries
Aquestes beques s’adrecen a estudiants
de segon cicle de documentació, diplomats
en biblioteconomia i documentació i estudiants que cursin el darrer curs de la diplomatura de biblioteconomia i documentació,
i que obligatòriament tinguin coneixements
sobre les àrees següents:
Coneixements de catalogació, regles angloamericanes AACR2, classificació, indexació amb LEMAC i format MARC.
Coneixements del programari de gestió
bibliotecària VTLS.
Coneixements d’anglès.
—3 Durada de la beca, lloc de realització
i pròrroga
La beca tindrà una durada de 12 mesos
comptats a partir de l’1 de gener de 2006
(amb un mes de vacances no computable a
efectes econòmics). La dedicació de la
persona adjudicatària serà de 25 hores
setmanals, i la durà a terme de 9 a 14 hores, a la biblioteca del Departament d’Educació.
La beca podrà prorrogar-se per un any
més.
—4 Dotació econòmica
La beca té una dotació econòmica de
8.587,50 euros, amb les retencions legals
corresponents.
La concessió de la beca no comporta
una relació laboral de cap mena, ni tampoc de prestació de serveis, entre la persona adjudicatària i la Generalitat de
Catalunya, ni dóna lloc a la inclusió en la
Seguretat Social.
—5 Sol·licituds i lloc de presentació
Per participar en aquesta convocatòria
s’ha de presentar una sol·licitud, adreçada
a la directora de Serveis, al Registre del Departament d’Educació (Via Augusta, 202226, 08021 Barcelona), o per qualsevol dels
mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en el ter1399

mini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al
DOGC.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
b) Declaració conforme no s’han obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat.
c) Currículum de la persona sol·licitant,
en el qual cal indicar els estudis i l’experiència anterior en matèria de catalogació i
indexació.
d) Fotocòpia dels certificats i les titulacions que acreditin la realització dels estudis
necessaris per participar en la convocatòria
i les dades que es facin constar al currículum.
—6 Criteris de valoració
Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de mèrits següent:
Expedient acadèmic i currículum: fins a
50 punts.
Acreditació del grau de coneixement de
la llengua catalana: fins a 15 punts.
Acreditació del grau de coneixement de
la llengua anglesa: fins a 5 punts.
Coneixement de programari de gestió bibliotecària VTLS: fins a 30 punts.
Entrevista: fins a 25 punts.
Així mateix, per poder facilitar la valoració es podrà demanar als sol·licitants l’aportació d’informació i documents complementaris.
—7 Tramitació
La selecció dels aspirants la durà a terme
una comissió formada pel cap del Servei
d’Estadística, Informació i Documentació, la
cap de la Secció de Documentació i Informació, la responsable de la biblioteca i la
bibliotecària tutora de catalogació. Aquesta comissió analitzarà les sol·licituds, realitzarà la ponderació i elevarà la proposta de
resolució a la consellera. D’acord amb el
punt anterior, i als efectes del barem de
mèrits, aquesta comissió de selecció haurà
d’entrevistar els aspirants. La proposta de
resolució de la convocatòria ha de ser
motivada en aplicació dels criteris de valoració que preveu la base 6.
—8 Resolució de la convocatòria i recursos
La consellera d’Educació resoldrà la concessió de la beca un cop aprovat el pressupost de 2006. La resolució de concessió es
notificarà a la persona que resulti adjudicatària de la beca i es publicarà al DOGC.
L’adjudicació de la beca es pot declarar
deserta en la seva totalitat o parcialment.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no recau resolució expresa en el termini de sis
mesos comptats des de l’endemà de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Contra aquesta resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
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de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del 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, d’acord amb 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 procedimient administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
—9 Acceptació de les beques
La persona que resulti adjudicatària de la
beca n’ha de formalitzar la seva acceptació
mitjançant la signatura d’un document on
es comprometi a complir les condicions
generals establertes en aquestes bases, i
les específiques que s’incloguin en el document esmentat.
—10 Forma de pagament
El pagament de la beca es realitzarà de forma fraccionada per mensualitats vençudes.
—11 Drets i obligacions del becari
La persona adjudicatària restarà obligada
a dur a terme l’activitat becada en els termes
previstos en aquesta Ordre, a complir les
normes de funcionament de la Direcció de
Serveis i a seguir les instruccions donades per
la tutora i altre personal d’aquesta Direcció
de Serveis.
La persona adjudicatària també estarà
obligada a facilitar tota la informació que li
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa vigent.
—12 Revocació i renúncia
El Departament d’Educació podrà revocar, amb audiència prèvia a la persona adjudicatària, la concessió de la beca, per
absència injustificada o falta d’aprofitament
o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual va
ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases i en el document d’acceptació de la beca per part de la
persona adjudicatària.
En el supòsit de revocació o renúncia a la
beca de col·laboració o a la seva pròrroga,
es podrà adjudicar la beca dins de l’ordre
establert a les persones que hagin estat
designades suplents en la Resolució d’adjudicació.
(05.318.125)

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució es va atorgar al centre Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat, amb codi 08018871, el
concert educatiu per a diverses unitats de cicle formatiu de grau mitjà i grau superior, alhora que se li denegava 1 unitat de primer
curs de cicle formatiu de grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics (CFPM 2201) i
1 unitat de cicle formatiu de grau superior
d’agències de viatges (CFPS 1051).
Contra aquesta Resolució, el centre Joan
XXIII va interposar un recurs de reposició,
pel qual reclamava aquestes unitats concertades de cicle formatiu de grau mitjà i grau
superior, que s’ha estimat parcialment per
la resolució de 19 d’octubre 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
Docents,

Per la Resolució EDC/1431/2005, de 6 de
maig, es va resoldre amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts
educatius de diversos centres docents privats per als nivells postobligatoris.

En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:
Resolc:
—1 Donar publicitat a la resolució de 19
d’octubre de 2005, per la qual s’estima parcialment el recurs interposat pel centre
docent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet de
Llobregat, amb codi 08018871, contra la
Resolució EDC/1431/2005, de 6 de maig,
per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts
educatius de diversos centres docents privats per als nivells postobligatoris.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 1 unitat de primer curs d’explotació de
sistemes informàtics (CFPS 2201), per al
curs 2005-2006.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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, 23 de novembre de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Adaptar, amb efectes del dia 1 d’octubre
de 2005, el nomenament del funcionari que
s’indica tot seguit, a l’estructura del Departament d’Educació aprovada pel Decret 132/
2005, de 28 de juny, ja que les funcions que
li pertoca exercir estan contingudes essencialment en l’anterior lloc de treball i no en
varien substancialment les característiques
ni els requisits per a la seva provisió i tenen
el mateix nivell de destinació:
Cognoms i nom: Moral Ajado, Jordi.
Denominació del lloc anterior: Servei de Mitjans Audiovisuals.
Denominació del nou lloc: responsable de
Mitjans Audiovisuals.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant el
jutjat contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos, de conformitat amb allò que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, es pot interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació, en el termini d’un mes, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient
per a la defensa dels propis interessos.
Barcelona, 21 de novembre de 2005

(05.318.027)
RESOLUCIÓ EDC/3415/2005, de 23 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
la resolució de 19 d’octubre de 2005, del
recurs de reposició interposat per la titularitat del centre docent privat concertat Joan
XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat, contra la
Resolució EDC/1431/2005, de 6 de maig.

cions dels quals estan contingudes essencialment en els nous llocs, cal procedir,
d’acord amb el que va aprovar la Comissió
Tècnica de la Funció Pública en la sessió
del dia 5 d’octubre de 2005, en relació amb
els llocs de treball de la nova estructura, a
adaptar el seu nomenament, sempre que no
hagin variat substancialment les característiques ni els requisits d’ocupació i nivell de
destinació, en els termes que preveu la disposició addicional segona del Decret 123/
1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

RESOLUCIÓ EDC/3397/2005, de 21 de
novembre, d’adaptació d’un nomenament
a la nova estructura del Departament d’Educació.
Mitjançant el Decret 132/2005, de 28 de
juny (DOGC núm. 4416, de 30.6.2005), s’ha
reestructurat el Departament d’Educació.
Respecte del personal que ocupa amb
destinació definitiva llocs de treball les fun1400

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(05.314.161)

RESOLUCIÓ EDC/3416/2005, de 22 de
novembre, de cessament d’activitats del
centre docent privat Sants, de Barcelona.
Per la Resolució de 2 de maig de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
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d’activitats del centre docent privat Sants,
de Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 9 de juny de 2005
(DOGC núm. 4419, de 5.7.2005).
Atès que s’ha exhaurit el termini per a l’audiència a l’interessat que marca la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense que s’hagin presentat les al·legacions corresponents;
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop comprovat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el cessament d’activitats,

Resolc:
—1 Cessar d’ofici les activitats del centre
docent privat Sants, de Barcelona, ubicat
al c. Daoiz i Velarde, 6, codi 08037413, amb
efectes a partir del final del curs 2002-2003.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 22 de novembre de 2005
P. D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(05.315.025)

RESOLUCIÓ EDC/3417/2005, de 21 de novembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Josep Oriol, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Sant Josep Oriol, de
Barcelona, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

RESOLUCIÓ EDC/3451/2005, de 28 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat de domicili del col·legi d’educació infantil i primària Can Besora, de Mollet del
Vallès.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

El col·legi d’educació infantil i primària
Can Besora, amb codi de centre 08053406,
ha estat ubicat provisionalment a l’edifici
situat al c. Sabadell, 45, de Mollet del Vallès
(Vallès Oriental).

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep Oriol, de Barcelona, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:
—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i primària Can Besora, amb codi de centre 08053406, al c. Sabadell, 43, de Mollet
del Vallès (Vallès Oriental).
—2 El Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les mesures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.
Barcelona, 28 de novembre de 2005
Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius
(05.321.126)

RESOLUCIÓ EDC/3450/2005, de 24 de
novembre, per la qual es fa públic un curs
d’especialització per al professorat.

Barcelona, 21 de novembre 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: 08006052.
Denominació: Sant Josep Oriol.
Adreça: c. Villarroel, 85
Titular: Parròquia Sant Josep Oriol.
NIF: Q0800300F.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre
a favor de Fundació d’Escoles Parroquals,
amb NIF Q5800339C, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publicació al DOGC. El nou titular se subroga en
totes les obligacions i els drets dels concerts
educatius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, els corresponents serveis
territorials del Departament d’Educació efectuaran els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.
(05.315.023)
1401

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’educació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obligatòria, i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departament d’Educació ha regulat les condicions
i el procediment per a l’autorització dels
cursos esmentats per mitjà de la Resolució
de 9 de juliol de 1997 (DOGC núm. 2444,
de 30.7.1997).
L’article 7 de l’Ordre esmentada disposa que les comunitats autònomes que es
trobin en ple exercici de les seves competències educatives publicaran als seus
respectius diaris oficials amb una periodicitat, almenys, anual, la llista de cursos
convocats i autoritzats d’acord amb l’Ordre citada.
Per tant,

Resolc:
—1 Donar publicitat al curs d’especialització que, d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996, ha estat convocat pel Departament d’Educació o convocat per altres
organismes i autoritzat pel Departament
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d’Educació, i que s’iniciarà durant el període comprès entre els cursos 2005 i 2007,
el qual es detalla a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996, les persones que superin amb avaluació positiva els cursos d’especialització
podran obtenir la capacitació per exercir

com a especialistes de la matèria corresponent.
Barcelona, 24 de novembre de 2005
Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa
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ANNEX
Curs d’especialització en audició i llenguatge.
Màster en Trastorns d’Audició i Llenguatge.
Promoció 2005-2006 i 2006-2007.
Universitat de Lleida.
(05.318.099)

