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ORDRE EDC/21/2006, de 30 de gener, per
la qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002,
de 5 de juny, per la qual es regula la forma-
ció pràctica a centres de treball i els conve-
nis de col·laboració amb empreses i enti-
tats.

Mitjançant l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de
juny, publicada al DOGC núm. 3567, de
14.6.2002, es va regular la formació pràc-
tica a centres de treball i els convenis de
col·laboració amb empreses i entitats.

Atès que és adient clarificar l’actuació
com a entitat col·laboradora per a la realit-
zació de la formació pràctica dels centres
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docents, i també dels departaments, comis-
sionats, organismes autònoms o empreses
públiques, la titularitat dels quals correspon
a la Generalitat de Catalunya;

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Formació Professional i Edu-
cació Permanent, amb el tràmit previ de con-
sulta i participació amb els representants al
servei de les administracions públiques, amb
l’informe del Consell Escolar de Catalunya
i d’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1
S’afegeix un nou paràgraf a l’article 11

amb el redactat següent:
“11.3 Quan la formació pràctica es faci

en centres docents o en altres òrgans o
entitats dependents de la Generalitat de
Catalunya, aquesta col·laboració es for-
malitzarà per mitjà de l’acord corresponent
i s’utilitzarà el mateix model de conveni re-
gulat en aquesta Ordre. A aquests efectes,
totes les referències a l’expressió conveni,
s’hauran d’entendre substituïdes per l’ex-
pressió acord”.

Article 2
S’afegeixen dos nous paràgrafs a l’arti-

cle 12.1 amb el següent redactat:
“També poden ser entitats col· labo-

radores qualssevol dels centres docents,
llevat d’aquell en què l’alumne o alumna es
trobi matriculat, així com els departaments,
comissionats, organismes autònoms o em-
preses públ iques de la General itat de
Catalunya.

”Correspon a la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent
determinar per a quins ensenyaments es pot
dur a terme la formació pràctica prevista en
el respectiu currículum en els centres do-
cents en general i en els departaments,
comissionats, organismes autònoms o em-
preses públiques de la Generalitat de Cata-
lunya.”

Article 3
S’afegeix una nova disposició addicional

amb el següent redactat:
“Disposició addicional 5
’’La Direcció General de Formació Profes-

sional i Educació Permanent podrà establir,
prèvia consulta als centres docents, reco-
neixements a les empreses i a les entitats
col·laboradores que se signifiquin en la re-
alització de la formació pràctica en centres
de treball.”

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor als vint
dies de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.012.192)

RESOLUCIÓ EDC/185/2006, de 31 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la pròrroga, per
al curs 2006-2007, de plans estratègics de
centres docents que finalitzen el curs 2005-
2006, se suprimeix un pla estratègic auto-
ritzat per al període 2002-2006 i es dóna
publicitat del tancament avançat de plans
estratègics autoritzats per al període 2002-
2006.

Pel Decret 132/2001, de 29 de maig
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), es va es-
tablir la regulació dels plans estratègics dels
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics.

Mitjançant la Resolució de 22 d’octubre
de 2001 (DOGC núm. 3502, de 29.10.2001),
es va fer la convocatòria d’autorització dels
plans estratègics per al període 2002-2206,
i per la Resolució d’11 de desembre de 2001
(DOGC núm. 3541, de 27.12.2001) es van
autoritzar els plans estratègics dels centres
docents de Catalunya sostinguts amb fons
públics per al període de 2002-2006.

Mitjançant la Resolució EDC/2663/2005,
de 13 de setembre (DOGC núm. 4475, de
22.9.2005), es va convocar la pròrroga dels
plans estratègics que finalitzen el curs 2005-
2006.

L’IES Bellulla, de Canovelles, va demanar
obtenir l’autorització del pla estratègic per
al període 2002-2006, si bé posteriorment
hi ha renunciat, per la qual cosa cal supri-
mir l’autorització del pla estratègic d’aquest
centre.

Així mateix, aquest Departament consi-
dera convenient donar publicitat de tanca-
ment avançat dels plans estratègics auto-
ritzats per al període 2002-2006, per haver
assolit alguns centres docents els objectius
concretats al seu pla, amb anterioritat al pe-
ríode de quatre cursos escolars consecu-
tius.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

—1 Prorrogar, per al període 2006-2007,
el Pla estratègic de centres docents que es
detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Suprimir de la relació de centres de
l’annex de la Resolució d’11 de desembre
de 2001, dels Serveis Territorials a Barcelona
II (comarques), el centre:

Codi: 08046864.
Nom: IES Bellulla.
Població: Canovelles.
Pla: Atenció a la diversitat.
Període inicialment autoritzat: 2002-2006.

—3 Donar publicitat, a l’annex 2 d’aquest
Resolució, del tancament avançant dels
plans estratègics de centres docents auto-
ritzats per al període 2002-2006.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació

al DOGC, 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 la conse-
llera d’Educació, 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.

Barcelona, 31 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08043784.
Nom: CEIP Àngels Garriga.
Població: Barcelona.
Pla: Els valors i la competència social.

Codi: 08043826-08043243.
Nom: CEIP Arrel i CEIP Graciela-CEIP Tor-
rent de Can Carabassa Miquel Batllori.
Població: Barcelona.
Pla: Unificació Arrel-Graciela.

Codi: 08041751.
Nom: CEIP La Caixa.
Població: Barcelona.
Pla: Introducció de les noves tecnologies al
currículum.

Codi: 08002460.
Nom: CEIP Gaudí.
Població: Barcelona.
Pla: Atenció a la diversitat.

Codi: 08043279.
Nom: CEIP Pompeu Fabra.
Població: Barcelona.
Pla: Gestió del currículum de les llengües.

Codi: 08002058.
Nom: CEIP Pràctiques II.
Població: Barcelona.
Pla: Tractament de les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació en l’escola glo-
bal.

Codi: 08037841.
Nom: CEIP Splai.
Població: Barcelona.
Pla: Integració de les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació en el desen-
volupament del currículum.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08045525.
Nom: IES Manuel Carrasco i Formiguera.
Població: Barcelona.
Pla: Millora de la qualitat docent.
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SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08020929.
Nom: CEIP Germanes Bertomeu.
Població: Mataró.
Pla: Qualitat pedagògica en un context de
diversitat.

Codi: 08020917.
Nom: CEIP Josep Manuel Peramàs.
Població: Mataró.
Pla: Atenció a la diversitat.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08043486.
Nom: IES Manolo Hugué.
Població: Caldes de Montbui.
Pla: Projecte Alfil.

Codi: 08043656.
Nom: IES Marina.
Població: La Llagosta.
Pla: Atenció a la diversitat.

Codi: 08053078.
Nom: IES Numància.
Població: Santa Coloma de Gramenet.
Pla: Ciutadans i ciutadanes de futur.

Codi: 08040564.
Nom: IES Jaume Almera.
Població: Vilassar de Dalt.
Pla: Projecte de currículum obert.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08030297.
Nom: CEIP Salvador Vinyals i Galí.
Població: Terrassa.
Pla: Transformació de l’escola en una co-
munitat d’aprenentatge.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08043516.
Nom: IES Santa Eulàlia.
Població: Terrassa.
Pla: Mirem el futur: l’educació, una eina per
prepar-lo.

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08042299.
Nom: CEIP Sant Miquel.
Població: Cornellà de Llobregat.
Pla: Millora de la qualitat global.

Codi: 08042809.
Nom: CEIP Galileo Galilei.
Població: el Prat de Llobregat.
Pla: La millora constant de la qualitat edu-
cativa.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08054198.
Nom: IES Estany de la Ricarda.
Població: el Prat de Llobregat.
Pla: Atenció a la diversitat.

Codi: 08025605.
Nom: IES Camps Blancs.
Població: Sant Boi de Llobregat.

Pla: L’educació i la formació: una aposta de
futur.

Codi: 08026683.
Nom: IES Francesc Ferrer i Guàrdia.
Població: Sant Joan Despí.
Pla: Millora global de la qualitat del centre i
de la pràctica docent.

Codi: 08033985.
Nom: IES Sant Just Desvern.
Població: Sant Just Desvern.
Pla: Noves tecnologies, diversitat i integració.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 17005182.
Nom: CEIP Can Puig.
Població: Banyoles.
Pla: Qualitat de l’ensenyament: tasca edu-
cadora i integradora.

Codi: 17000329.
Nom: CEIP Mare de Déu del Remei-CEIP Pla
de l’Ametller.
Població: Banyoles.
Pla: Adaptació dels alumnes d’incorporació
tardana.

Codi: 17003756.
Nom: CEIP Montserrat.
Població: Sarrià de Ter.
Pla: Competències bàsiques.

Codi: 17003422.
Nom: CEIP Taialà.
Població: Girona.
Pla: Millora del rendiment de l’alumnat i de
la participació dels pares.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 25000778.
Nom: CEIP Gaspar de Portalà.
Població: Balaguer.
Pla: Desenvolupament de les tecnologies de
la informació i de la comunicació en el cur-
rículum escolar.

Codi: 25004140.
Nom: CEIP Albert Vives.
Població: la Seu d’Urgell.
Pla: L’ús de les tecnologies de la informació
i de la comunicació en l’aprenentatge de
l’alumnat i la comunicació amb tota la co-
munitat educativa.

Codi: 25005533.
Nom: CEIP Pau Claris.
Població: la Seu d’Urgell.
Pla: Millora de la qualitat de l’ensenyament-
aprenentatge, i especialment el tractament
de la diversitat pel que fa a les llengües, im-
plicant-hi, progressivament, tota la comuni-
tat educativa.

Codi: 25006264.
Nom: CEIP Escola Espiga.
Població: Lleida.
Pla: Millora de la qualitat del centre en com-
petències bàsiques i atenció a la diversitat.

Codi: 25004531.
Nom: CEIP Àngel Guimerà.
Població: Tàrrega.
Pla: Desenvolupament de les tecnologies de
la informació i de la comunicació en el cur-
rículum escolar.

Codi: 25004772.
Nom: CEIP Valldeflors.
Població: Tremp.
Pla: Potenciació de les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació en la pràctica
educativa a fi de millorar l’assoliment de les
competències bàsiques.

Codi: 25004929.
Nom: CEIP Garona.
Població: Vielha.
Pla: La integració, convivència i ús de les
llengües aranesa, catalana, castellana, fran-
cesa i anglesa. Millora de l’aprenentatge uti-
litzant agrupaments flexibles i aplicacions de
les tecnologies de la informació i de la co-
municació per assolir les competències bà-
siques.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 25007505.
Nom: IES de Guissona.
Població: Guissona.
Pla: Atenció a la diversitat.

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 43000135.
Nom: CEIP Mare de Déu del Remei.
Població: Alcover.
Pla: Millora de la qualitat del centre en les
competències bàsiques de l’àmbit lingüís-
tic i matemàtic.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Codi: 08001421.
Nom: IES La Pineda.
Població: Badalona.
Pla: Per la implantació de qualitat i millora
contínua 2002-2006.

Codi: 08016781.
Nom: IES Esteve Terradas .
Població: Cornellà de Llobregat.
Pla: Millora de l’actuació global de l’IES-SEP.

(06.030.117)

RESOLUCIÓ EDC/186/2006, de 30 de ge-
ner, per la qual es disposa l’inici d’activitats
d’un institut d’educació secundària de Sant
Sadurní d’Anoia.

Mitjançant el Decret 253/2005, de 29 de
novembre, es va crear un institut d’educa-
ció secundària a Sant Sadurní d’Anoia
(DOGC núm. 4522, d’1.12.2005).

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 Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Reconèixer a l’institut d’educació se-
cundària que consta a l’annex d’aquesta Re-
solució l’inici de les seves activitats admi-
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nistratives des de l’1 de juliol de 2005, en
els termes que s’hi especifiquen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2005-2006.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Educatius i la Direcció General de Per-
sonal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquest nou centre docent públic.

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 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, 30 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Alt Penedès.
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Codi de centre: 08064702.
Adreça: c. de Gelida, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Sant Sadurní
d’Anoia.

(06.013.190)

EDICTE de 24 d’octubre de 2005, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats de la llar d’infants
privada Sol Solet, de Granollers.

En l’expedient de cessament d’activitats
d’ofici de la llar d’infants privada Sol Solet,
de Granollers, codi 08050296, es va inten-
tar notificar, en data 9 de maig de 2005,
l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i
audiència a la seva titular, senyora M. Teresa
Vila Pasarell, al domicili de Prat de la Riba,

13, de Granollers. El servei de correus va
retornar la notificació esmentada en data 10
de maig de 2005.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica al seu titular
l’inici d’ofici de l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Sol
Solet, de Granollers, codi 08050296.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències del
carrer de Casp, 15, 2a planta, de dilluns a
divendres, de 9 a 13 hores, perquè pugui
al·legar i presentar els documents i justifi-
cacions que consideri oportuns, en el ter-
mini de quinze dies hàbils a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, amb la prevenció que un cop trans-
corregut el termini esmentat, l’expedient
seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 24 d’octubre de 2005

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

(05.284.094)

RESOLUCIÓ EDC/210/2006, de 30 de ge-
ner, per la qual es disposa l’inici de les
activitats de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.

Mitjançant el Decret 254/2005, de 29 de
novembre, es crearen diversos col·legis
d’educació infantil i primària (DOGC núm.
4522, d’1.12.2005).

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord la disposició final del De-
cret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius;

Resolc:

—1 Reconèixer als col·legis d’educació in-
fantil i primària que es detallen a l’annex
d’aquesta disposició, l’inici de les seves
activitats administratives des de l’1 de juliol
de 2005, en els termes que s’hi especifi-
quen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2005-2006.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Educatius i la Direcció General de Per-
sonal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquests nous col·legis d’educació
infantil i primària.

Barcelona, 30 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Abrera.
Unitat de població: Abrera.
Codi de centre: 08059822.
Domicili: Passeig de l’Estació, núm. 15.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil i educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ernest Lluch.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
BARCELONA II-COMARQUES

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Sant Quirze Safaja.
Unitat de població: Sant Quirze Safaja.
Codi de centre: 08064982.
Domicili: ctra. de Barcelona, núm. 2.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil i educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Sant Quirze
Safaja.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
LLEIDA

Comarca: Segrià
Municipi: Lleida.
Unitat de població: Lleida.
Codi de centre: 25008777.
Domicili: c. Sant Paulí de Nola, s/n.
Denominació genèrica: col·legi de educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil i educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica La Bordeta.

(06.013.189)

RESOLUCIÓ EDC/209/2006, d’1 de febrer,
de modificació de la Resolució EDC/3532/
2005, de 12 de desembre, per la qual
s’aproven les plantilles de personal docent
dels centres docents públics dependents del
Departament d’Educació per al curs 2005-
2006.

Per la Resolució EDC/3532/2005, de 12
de desembre (DOGC núm. 4531,  de
16.12.2005), es van aprovar les plantilles
de personal docent dels centres docents
públ ics dependents del  Departament
d’Educació per al curs 2005-2006.

Atès que s’han observat errades i omis-
sions pel que fa a determinats llocs de tre-
ball, correspon modificar la Resolució EDC/
3532/2005, de 12 de desembre, a l’empa-
ra del que preveu l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Personal Docent,
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Resolc:

—1 Incloure a l’annex 2 de la Resolució
EDC/3532/2005, de 12 de desembre, per
la qual s’aproven les plantilles de personal
docent dels centres docents públics depen-
dents del Departament d’Educació per al
curs 2005-2006, els llocs de treball que es
detallen a continuació:

Pàgina 41855: 08052761 SES Josep
Comas i Solà; (PE) Tecnologia: 1.

Pàgina 41856: 08014401 IES Mare de
Déu de la Mercè (1); (PE) Processos i mit-
jans de comunicació: 2.

Pàgina 41859: 08045483 IES Vila de
Gràcia (1); (PE) Anglès: 1.

Pàgina 41860: 08035155 IES Tres Turons
(1); (PE) Anglès: 1.

Pàgina 41865: 08045628 IES Celestí
Bellera (1); (PE) Geografia i història: 1.

Pàgina 41865: 08035258 IES Apel·les
Mestres; (PE) Tecnologia: 1.

Pàgina 41879: 08016781 IES Esteve Ter-
radas i Illa; (PE) Formació i orientació laboral:

Pàgina 41910: 43007385 IES d’Horticul-
tura i Jardineria (1); (PE) Processos en la
indústria alimentària: 1.

—2 Modificar l’annex 3 de la Resolució
abans esmentada, segons es detalla a con-
tinuació:

A la pàgina 41918, 08900264 EAP B-07
Cornellà, on diu: “Psicologia i pedagogia: 7”,
ha de dir: “Psicologia i pedagogia: 8”.

A la pàgina 41919, 08900302 EAP B-39
Sant Vicenç dels Horts, on diu: “Psicologia
i pedagogia: 7”, ha de dir: “Psicologia i
pedagogia: 7,5”.

A la pàgina 41920, 25900022 Creda
Lleida, on diu: “Psicologia i pedagogia: 1”,
ha de dir: “Psicologia i pedagogia: 2”.

A la pàgina 41920, 25900750 EAP L-04
Pallars Jussà-Pallars Sobirà, on diu: “Psi-
cologia i pedagogia: 3”, ha de dir: “Psicolo-
gia i Pedagogia: 4”.

A la pàgina 41921, 43910006 Creda
Amposta on diu: “Audició i Llenguatge (E):
2”, ha de dir: “Audició i llenguatge (E): 3”.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació 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 la conse-
llera d’Educació, 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, 1 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.031.155)

RESOLUCIÓ EDC/221/2006, de 18 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Escola Pia de Mataró, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Escola Pia de Mataró, de
Mataró, en petició d’autorització d’obertura
del cicle formatiu de grau superior d’anima-
ció d’activitats físiques i esportives, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Es-
cola Pia de Mataró, de Mataró, per obertu-
ra del cicle formatiu de grau superior d’ani-
mació d’activitats físiques i esportives, 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 no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 18 de gener de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Codi: 08021107.
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Adreça: pl. Santa Anna, 1.

Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau superior d’animació d’activitats físiques
i esportives, de la família professional d’ac-
tivitats físiques i esportives, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars i amb
efectes a partir de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 12 unitats amb capaci-
tat per a 300 llocs escolars, situades al car-
rer del Torrent, 62-64.

Educació primària: 24 unitats amb capa-
citat per a 600 llocs escolars, situades a la
plaça Santa Anna, 1.

Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 21 uni-

tats amb capacitat per a 630 llocs escolars,
situades al carrer Sant Agustí, 59.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’arts,
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 6 uni-
tats de la modalitat de ciències i tecnologia,
amb capacitat per a 210 llocs escolars i 6
unitats de la modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials, amb capacitat per a 210 llocs
escolars, situades al carrer Sant Agustí, 59.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 2 unitats de la modalitat d’arts, amb
capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats
de la modalitat de ciències de la naturalesa
i de la salut, amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 6 unitats de la modalitat d’huma-
nitats i ciències socials, amb capacitat per
a 210 llocs escolars i 4 unitats de la moda-
litat de tecnologia, amb capacitat per a 140
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 d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

Família d’activitats físiques i esportives:
cicle formatiu de conducció d’activitats fisi-
coesportives en el medi natural, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu d’ex-
plotació de sistemes informàtics, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

Formació professional de grau superior
Família de comerç i màrqueting: cicle for-

matiu de gestió comercial i màrqueting, amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

Família d’activitats físiques i esportives:
cicle formatiu de d’animació d’activitats fí-
siques i esportives, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

Els ensenyaments de formació professi-
onal específica s’imparteixen a l’edifici del
carrer Sant Agustí, 59.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(05.364.042)
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RESOLUCIÓ EDC/222/2006, de 3 de fe-
brer, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Escola Pia Sarrià-Calassanç, de
Barcelona.

Per la Resolució ENS/1417/2002, de 14
de maig (DOGC núm. 3643, de 27.5.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Escola Pia de Sarrià-Ca-
lassanç, de Barcelona, amb codi 08004286,
per a 8 unitats de batxillerat.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnat/professor per unitat
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres
Educatius de 19 d’octubre de 2005, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Escola Pia Sarrià-
Calassanç, de Barcelona, s’ha comprovat
que el nombre d’alumnat resultant del pro-
cés de matriculació no justifica el manteni-
ment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Escola Pia
Sarrià-Calassanç, de Barcelona, amb codi
08004286, per disminució d’1 unitat con-
certada de segon curs de batxillerat, atès
que el nombre d’alumnat resultant del pro-
cés de matriculació no justifica el manteni-
ment del concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2005-2006
i s’inscriurà al Registre 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 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 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 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.

Barcelona, 3 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.019.019)

RESOLUCIÓ EDC/223/2006, de 3 de fe-
brer, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Gravi, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/1417/2002, de 14
de maig (DOGC núm. 3643, de 27.5.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Gravi, de Barcelona, amb codi
08011448, per a 4 unitats de batxillerat.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnat/professor per unitat
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres
Educatius de 19 d’octubre de 2005, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Gravi, de Barcelona,
s’ha comprovat que el nombre d’alumnat
resultant del procés de matriculació no jus-
tifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Gravi, de
Barcelona, amb codi 08011448, per dismi-
nució d’1 unitat concertada de segon curs

de batxillerat, atès que el nombre d’alum-
nat resultant del procés de matriculació no
justifica el manteniment del concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2005-2006
i s’inscriurà al Registre 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 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, 3 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.019.018)

RESOLUCIÓ EDC/224/2006, de 3 de fe-
brer, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Sant Francesc, de Berga.

Per la Resolució ENS/1417/2002, de 14
de maig (DOGC núm. 3643, de 27.5.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Sant Francesc, de Berga, amb
codi 08014711, per a 3 unitats de batxille-
rat.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnat/professor per unitat
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Educatius de 19 d’octubre de 2005, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
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la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Sant Francesc, de
Berga, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnat resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Sant
Francesc, de Berga, amb codi 08014711,
per disminució d’1 unitat concertada de
segon curs de batxillerat, atès que el nom-
bre d’alumnat resultant del procés de ma-
triculació no justifica el manteniment del
concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2005-2006
i s’inscriurà al Registre 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 Generalitat Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.019.017)

RESOLUCIÓ EDC/225/2006, de 3 de fe-
brer, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Xaloc, de l’Hospitalet de Llo-
bregat.

Per la Resolució ENS/2022/2005, de 23
de juny (DOGC núm. 4417, d’1.7.2005), es

va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Xaloc, de l’Hospitalet de
Llobregat, amb codi 08018561, per a 6
unitats de batxillerat.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnat/professor per unitat
escolar concertada.

L’article 30.4 del Decret esmentat esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de la persona interessada.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Educatius de 19 d’octubre de 2005, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Xaloc, de l’Hospitalet
de Llobregat, s’ha comprovat que el nom-
bre d’alumnat resultant del procés de ma-
triculació no justifica el manteniment del
concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Xaloc, de
l ’Hosp i ta le t  de  L lobregat ,  amb cod i
08018561, per disminució d’1 unitat con-
certada de segon curs de batxillerat, atès
que el nombre d’alumnat resultant del pro-
cés de matriculació no justifica el manteni-
ment del concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2005/06 i
s’inscriurà al Registre 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 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, 3 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.019.016)

RESOLUCIÓ EDC/226/2006, de 3 de fe-
brer, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Joan XXIII, de Tarragona.

Per la Resolució ENS/1431/2005, de 6 de
maig (DOGC núm. 4384, de 13.5.2005), es
va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Joan XXIII, de Tarragona, amb
codi 43003151, per a 1 unitat de cicle for-
matiu de grau superior de gestió comercial
i màrqueting (CFPS 0651).

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnat/professor per unitat
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres
Educatius de 27 d’octubre de 2005, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades a l  centre Joan XXI I I ,  de
Tarragona, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnat resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Joan XXIII,
de Tarragona, amb codi 43003151, per tal
de suprimir el concert del cicle formatiu de
grau superior de gestió comercial i màrque-
ting (CFPS 0651), atès que el nombre
d’alumnat resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.



Full de disposicions i actes administratius

1742

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2005-2006
i s’inscriurà al Registre 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 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 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.

Barcelona, 3 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.019.015)

RESOLUCIÓ EDC/227/2006, de 3 de fe-
brer, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Comercial Català, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/1417/2002, de 14
de maig (DOGC núm. 3643, de 27.5.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Comercial Català, de Bar-
celona, amb codi 08044909, per a 2 uni-
tats de batxillerat.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnat/professor per unitat
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
resolució del director general de Centres
Educatius de 19 d’octubre de 2005, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Comercial Català, de
Barcelona, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnat resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents

del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Comer-
c ia l  Cata là ,  de Barce lona,  amb codi
08044909, per disminució d’1 unitat con-
certada de primer curs de batxillerat, atès
que el nombre d’alumnat resultant del pro-
cés de matriculació no justifica el manteni-
ment del concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2005-2006
i s’inscriurà al Registre 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 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 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.

Barcelona, 3 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.019.014)

RESOLUCIÓ EDC/228/2006, de 3 de fe-
brer, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre do-
cent privat Centre Villar, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/1417/2002, de 14
de maig (DOGC núm. 3643, de 27.5.2002),
es va aprovar el concert educatiu del centre
docent privat Centre Villar, de Barcelona,
amb codi 08037589, per a 2 unitats de
batxillerat.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix a l’article

30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats, bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funciona-
ment, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnat/professor per unitat
escolar concertada.

L’article 30.4 del Decret esmentat esta-
bleix la possibilitat de reduir d’ofici les uni-
tats o grups concertats, amb audiència
prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Centres
Educatius de 19 d’octubre de 2005, en
aplicació de la normativa esmentada, amb
la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Centre Vil lar, de
Barcelona, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnat resultant del procés de matricu-
lació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu del centre docent privat Centre
Villar, de Barcelona, amb codi 08037589,
per disminució d’1 unitat concertada de
primer curs de batxillerat, atès que el nom-
bre d’alumnat resultant del procés de ma-
triculació no justifica el manteniment del
concert.

—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2005/06 i
s’inscriurà al Registre 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 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 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.
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Barcelona, 3 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.019.013)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0166/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0166/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructura de 5 mòduls prefabricats al col·le-
gi d’educació infantil i primària Montserra-
tina de Viladecans (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 3 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 176.681,26 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1, del Text Refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

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

D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 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 següent dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous a les
18.00 hores i els divendres a les 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran 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, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals després de

l’acabament del termini de presentació de
les proposicions. Si el dia d’obertura de pro-
posicions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 1 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.037.032)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0082/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0082/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ade-

quació al local del carrer Laureà Miró, 344,
de Sant Feliu de Llobregat.

b) Termini d’execució: 12 setmanes des
de la data de l’acta de comprovació del
replanteig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 74.090,02 euros (IVA inclòs).

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la LCAP.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 4 i 6, ca-

tegoria C.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—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) Hora límit: de dilluns a dijous a les
18.00 hores, divendres a les 14.00 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran 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, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 7 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.037.081)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0087/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0087/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’am-

pliació 2 aules (2a fase) del CEIP Sant Jordi
de Puigverd, de Lleida (Segrià).

b) Termini d’execució: 6 mesos, a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 163.337,30 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció.

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

D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—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 següent dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous a les
18.00 hores i els divendres a les 14.00 h.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran 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, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals després de

l’acabament del termini de presentació de
les proposicions. Si el dia d’obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini
es prorrogarà automàticament fins al se-
güent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 7 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.037.031)

RESOLUCIÓ EDC/243/2006, de 3 de fe-
brer, per la qual es nomenen els inspectors
en cap adjunts dels serveis territorials del
Departament d’Educació.

Per la Resolució EDC/2062/2005, de 29
de juny (DOGC núm. 4420, de 6.7.2005),
es va anunciar la convocatòria per a la pro-
visió, pel sistema de lliure designació, de
diversos càrrecs de comandament de les
inspeccions territorials del Departament
d’Educació.

Vistos els informes emesos pels directors
dels serveis territorials corresponents,
d’acord amb el que estableixen l’article 7
del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual
es regula la Inspecció d’Ensenyament, i l’ar-
ticle 96 del Decret 123/1997, de 13 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció profes-

sional dels funcionaris de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;

D’acord amb el que disposa el Decret
266/2000, de 31 de juliol, i la base 8 de
l’annex 1 de la Resolució EDC/2062/2005,
de 29 de juny,

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris que s’indi-
quen a l’annex 1 d’aquesta Resolució ins-
pectors en cap adjunts dels serveis territo-
rials que en cada cas s’hi detallen.

—2 Declarar deserts els llocs de treball
que s’indiquen a l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució, atès que no hi ha hagut concurrents.

—3 La presa de possessió en la nova des-
tinació tindrà efectes de l’1 de setembre de
2005.

—4 Amb la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya d’aquesta Reso-
lució es donen per notificades les persones
interessades a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu 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 ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant el
secretari general del Departament d’Educa-
ció, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX 1

Inspectors/es en cap adjunts

Codi Serveis territorials DNI Inspector
08900037RTR Barcelona II (comarques) 46309102 Francesc Güell Roca
08900100RTR Baix Llobregat-Anoia 17987487 Carles Enric García Pérez
08900444RTR Vallès Occidental 37672719 Joan Lluís Forcada Mateo
25900007RTR Lleida 15782150 Josep Maria Vera Mur
43900008RTR Tarragona 39817988 M. Teresa Piquer Biarnés
43900243RTR Terres de l’Ebre 40917385 Immaculada Obiol Baubí
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ANNEX 2

Codi Serveis territorials

08900036RTR Barcelona I (ciutat) Desert

17900007RTR Girona Desert

(06.020.127)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2006, per
la qual es convoca concurs per a la selec-
ció de centres educatius de titularitat del
Departament d’Educació per al desenvolu-
pament de programes de formació ocu-
pacional.

El Departament d’Educació i el Departa-
ment de Treball i Indústria van subscriure el
dia 13 de maig de 2004 un acord marc de
col·laboració per desenvolupar accions en
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.
Aquestes accions poden ser de formació
ocupacional i afins i accions formatives d’in-
tercanvis internacionals.

En compliment de l’esmentat acord marc
de col·laboració, el Departament d’Educa-
ció disposa de la xarxa d’instituts d’educa-
ció secundària de la seva titularitat per dur
a terme els programes.

Atès que cal seleccionar els instituts
d’educació secundària que vulguin impartir
els cursos de formació ocupacional durant
l’any 2006,

Resolc:

1. Obrir convocatòria per a la selecció
d’instituts d’educació secundària per impar-
tir cursos de formació ocupacional durant
l’any 2006.

2. Aprovar les bases reguladores per les
quals es regirà aquesta convocatòria, i que
consten en l’annex 1 d’aquesta resolució.

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 en el Full de Disposicions i
Actes Administratiu del Departament d’Edu-
cació, segons allò 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, 9 de febrer de 2006

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

ANNEX 1

Bases

1. Objecte
Es convoca concurs públic per a la se-

lecció d’instituts d’educació secundària per

impartir cursos de formació ocupacional
durant l’any 2006.

Un mateix institut d’educació secundària
pot sol·licitar d’impartir més d’un curs.

2. Tipus de centres
2.1. Poden participar en aquesta convo-

catòria tots els instituts d’educació secun-
dària de titularitat del Departament d’Edu-
cació.

3. Tramitació de la sol·licitud
3.1. Les sol·licituds s’han d’adreçar al se-

cretari o secretària de la Comissió territorial
de formació professional dels serveis terri-
torials o, si escau, del Consorci d’Educació
de Barcelona, a què pertanyi l’institut.

El model de sol·licitud és disponible a
l’adreça www.gencat.net/educacio

A l’annex 2 d’aquesta Resolució s’indi-
quen les dades que es demanen en la sol·li-
citud.

El termini per a la presentació de sol·li-
cituds finalitzarà el 28 de febrer de 2006.

Cal presentar una sol·licitud per a cadas-
cun dels cursos que es demanin.

3.2. A la sol·licitud cal adjuntar-hi una
memòria-projecte amb els continguts se-
güents:

a) una descripció del contingut formatiu
del curs, basat en el catàleg d’especialitats
de formació ocupacional que hi ha a la pà-
gina web de l’INEM, www.inem.es, apartat
formació ocupacional/especialitats formati-
ves, que contingui, com a mínim, el nom i
codi del curs, la família professional i la re-
lació d’unitats de competència i mòduls
formatius, amb especificació de la durada.

b) justificació del curs:
b.1 ) relació del curs amb les famílies

professionals implantades al centre,
b.2 ) necessitats de formació sectorial a

les quals es vol donar resposta,
b.3 ) suport o col·laboració d’empreses

i institucions per a la realització del curs;
c) col·lectiu a qui va adreçat,
d) pla general d’inserció.
e) certificació del consell escolar, confor-

me s’ha aprovat el curs
f) recursos i metodologies per impartir el

curs:
f.1 ) espais i equipaments didàctics,
f.2 ) metodologies d’ensenyament-apre-

nentatge,
g) relació nominal, del professorat del

centre i professionals externs amb experi-
ència en el sector, que és previst que im-
parteixi la formació, amb indicació del nom-
bre d’hores aproximat que ha de realitzar
cadascun.

4. Estades a l’estranger
En cas que el centre vulgui realitzar una

estada de perfeccionament professional a
l’estranger, haurà d’adequar-se a allò que
preveuen els articles 11.4, 12 i 13 de la Re-
solució TRI/173/2006, de 25 de gener
(DOGC 4566, de 6 de febrer), i també als
documents de gestió que inclouen instruc-
cions G145NFO-013-01 i G146NFO-153-
00, inclosos en la guia de seguiment per a
la gestió dels programes de formació pro-
fessional ocupacional de 2005, editada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya del Depar-
tament de Treball i Indústria.

Aquesta estada serà sempre fora de la
durada de l’acció formativa subvencionada,
i en cap cas no podrà substituir les pràcti-
ques formatives en empreses previstes dins
la durada del curs.

5. Destinataris dels cursos
Han de complir tots aquests requisits:
a) Ser majors de 16 anys.
b) Haver superat totalment l’educació

secundària obligatòria.
c) Acreditar trobar-se inscrits en el Ser-

vei Públic d’Ocupació com a desocupats i
en situació administrativa d’alta com a de-
mandants d’ocupació abans de la data d’ini-
ci del curs.

6. Relació entre alumnat i curs
Els cursos s’adrecen a grups de quinze

alumnes.

7. Durada dels cursos
Els cursos han de tenir una durada mà-

xima aproximada de 500 hores, incloses les
pràctiques en empreses i la formació com-
plementària. Cal tenir en compte que els
mòduls formatius que integren una unitat de
competència s’han de programar en la seva
totalitat.

Excepcionalment es podran realitzar cur-
sos de durada superior, sempre que siguin
degudament justificats.

8. Criteris de selecció
8.1. Les sol·licituds de cursos presentats

per centres que imparteixen cicles forma-
tius de formació professional específica te-
nen prioritat sobre la resta d’instituts d’edu-
cació secundària.

8.2. Per a la valoració de totes les sol·li-
cituds es tindran en compte els criteris se-
güents:

a) La participació en el programa d’inno-
vació de qualitat i millora contínua autorit-
zat per la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent.

b) L’afinitat del programa de formació
professional ocupacional proposat amb els
ensenyaments autoritzats en el centre.

c) La incorporació de personal expert
extern a l’institut per impartir la formació.

d) La resposta a les necessitats especí-
fiques de formació del sector productiu.

e) La coherència amb les dotacions de
recursos humans i d’espais i equipaments
del centre.

f) El suport o la col·laboració d’empreses
i institucions per a la realització del curs.

g) L’experiència anterior del centre en la
impartició de cursos ocupacionals, la seva
qualitat, eficàcia i rigor en la gestió i trame-
sa de la documentació justificativa.

h) La incorporació d’innovacions metodo-
lògiques en els processos formatius.

i) Les característiques del pla d’inserció
de l’alumnat al qual s’adreça el curs.

9. Selecció i publicació de les sol·licituds
aprovades

9.1. La Comissió Territorial de Formació
Professional, reunida a tal efecte, haurà de
valorar les memòries-projecte i elaborar la
proposta de selecció dels cursos, d’acord
amb els criteris establerts en l’apartat 8
d’aquestes bases i les instruccions de la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.
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La proposta amb la relació de cursos,
ordenats de manera prioritària, serà trame-
sa a la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent.

9.2. El director general de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent resoldrà
aquesta convocatòria un cop vista la pro-
posta de les comissions territorials de for-
mació professional.

9.3. La resolució que aprovi els projec-
tes seleccionats es publicarà en el Full de
Disposicions i Actes Administratius del De-
partament d’Educació.

10. Documentació justificativa i gestió
econòmica

10.1. Els centres seleccionats i aprovats
han de presentar al Departament d’Educa-
ció la documentació justificativa correspo-
nent a les accions que duguin a terme,
d’acord amb els terminis establerts.

10.2. Els instituts d’educació secundària
gestionen els pagaments del professorat de
les accions formatives que desenvolupin.

11. Professorat
Poden impartir aquests cursos el profes-

sorat del centre i professionals externs amb
experiència en el sector corresponent.

Al personal que està al servei de la Gene-
ralitat de Catalunya se li aplicarà la Llei 21/
1987, de 26 de novembre, d’incompatibili-
tats del personal al servei de la Generalitat
de Catalunya.

ANNEX 2

Sol·licitud per impartir cursos de formació
ocupacional

a) Dades del centre: nom, codi, NIF, adre-
ça, telèfon, nom del director/a, nom de la
persona responsable del curs.

b) Dades del curs: nom, si és de nova
sol·licitud, si és de segon any, nivell (A)* o
(B)*, hores totals, hores setmanals, data
prevista d’inici, data prevista de finalització.

Cal adjuntar a aquesta sol·licitud: breu
descripció dels continguts del curs (índex
de matèries), i l’aprovació del curs per part
del consell escolar.

Lloc i data

Signatura del director/directora del centre

Comissió Territorial de Formació Professio-
nal

*Nivell A: prioritàriament adreçat a joves que
han superat els ensenyaments de formació
professional de segon grau o dels cicles for-
matius de grau superior o que tinguin una
experiència laboral d’almenys dos anys en
el mateix sector professional.

*Nivell B: prioritàriament adreçat a joves que
han superat els ensenyaments de formació
professional de primer grau, els cicles for-
matius de grau mitjà o el batxillerat o que
tinguin una experiència laboral d’almenys un
any en el mateix sector professional.


