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RESOLUCIÓ EDC/721/2006, de 20 de
març, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Baix Camp Nord.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconsella
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
Baix Camp Nord.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents con-
sells escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i d’acord amb el
que es preveu a l’article 49 del Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

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

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona escolar

rural Baix Camp Nord, amb codi 43009059,
d’Alforja (Baix Camp), en el sentit següent:

El col·legi d’educació infantil i primària
Cingle Roig, amb codi 43010621, de
Vilaplana (Baix Camp), s’incorpora a la zona
escolar rural Baix Camp Nord.

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i ad-

ministratius des de l’inici del curs escolar
2005-2006.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de Centres Docents

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 20 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.065.163)

RESOLUCIÓ DC/722/2006, de 20 de març,
per la qual es modifica la composició de la
zona escolar rural Canigó, de Vilabertran.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
Canigó.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents Con-
sells Escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i segons amb el que
s’estableix a l’article 49 del Reglament or-
gànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

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

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural Canigó, amb codi 17007567, de
Vilabertran (Alt Empordà), en el sentit se-
güent:

El col·legi d’educació infantil i primària de
Cabanes, amb codi 17008641, s’incorpora
a la zona escolar rural Canigó amb codi
17007567, de Vilabertran (Alt Empordà).

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i ad-

ministratius des de l’inici del curs escolar
2005-2006.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de Centres Docents.



1969

Núm. 1089

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, 20 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.065.164)

DECRET 50/2006, de 28 de març, pel qual
se suprimeixen diversos col·legis d’educa-
ció infantil i primària.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als
diferents nivells d’ensenyaments aconsella
la revisió de l’oferta de places públiques
existents per tal de garantir una millor utilit-
zació dels recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, per la Resolució
EDC/3568/2005, de 12 de desembre, es
van deixar inactius els col·legis d’educació
infantil i primària que ara procedeix supri-
mir, atès que l’evolució de les ràtios exis-
tents no justifica el seu manteniment.

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 propos-
ta de la consellera d’Educació i amb la de-
liberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Cessar en les seves activitats acadèmi-

ques i administratives els col·legis d’educa-
ció infantil i primària que es detallen a l’an-
nex d’aquesta disposició, amb efectes
acadèmics i administratius des de la fi del
curs escolar 2004-2005, data en la que es
va deixar inactiu per Resolució EDC/3568/
2005, de 12 de desembre.

Disposició final

El Departament d’Educació adoptarà las
mesures corresponents per al compliment
del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 28 de març de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació a Lleida

Comarca: Alt Urgell.
Municipi: Arsèguel.
Unitat de població: Arsèguel.
Codi de centre: 25005995.
Adreça: carrer Ball.
Denominació: CEIP d’Arsèguel.

Comarca: Segarra.
Municipi: Ivorra.
Unitat de població: Ivorra.
Codi de centre: 25001825.
Adreça: carrer Colom, s/n.
Denominació: CEIP d’Ivorra.

(06.075.020)

RESOLUCIÓ EDC/777/2006, de 15 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Pumbi, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Pumbi, de
Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 12 de desembre de
2005 (DOGC núm. 4540, de 30.12.2005).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat al·legacions;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants Pumbi, de Barcelona, ubicada a
l’av. Sant Antoni Maria Claret, 267-269, codi
08049865, amb efectes a partir del final del
curs 2003-2004.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos

mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
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, 15 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.047.138)

RESOLUCIÓ EDC/778/2006, de 15 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Rosanin, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Rosanin, de
Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 12 de desembre de
2005 (DOGC núm. 4540, de 30.12.2005).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat al·legacions;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants Rosanin, de Barcelona, ubicada al
c. Nàpols, 173-175, codi 08054617, amb
efectes a partir del final del curs 1995-1996.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
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Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
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, 15 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.047.142)

RESOLUCIÓ EDC/779/2006, de 15 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Kindy, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Kindy, de
Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 12 de desembre de
2005 (DOGC núm. 4540, de 30.12.2005).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat estableix 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 al·legacions;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants Kindy, de Barcelona, ubicada al c.
Còrsega, 540, codi 08049579, amb efec-
tes a partir del final del curs 1997-1998.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestativa-
ment 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, 15 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.047.145)

RESOLUCIÓ EDC/780/2006, de 15 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Ninot, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Ninot, de
Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 12 de desembre de
2005 (DOGC núm. 4540, de 30.12.2005).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat al·legacions;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants Ninot, de Barcelona, ubicada al c.
Provença, 152, codi 08052359, amb efec-
tes a partir del final del curs 1994-1995.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
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 ju-
rídic 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, 15 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.047.147

RESOLUCIÓ EDC/781/2006, de 15 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Barrufet Blau, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Barrufet Blau,
de Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 12 de desembre de
2005 (DOGC núm. 4540, de 30.12.2005).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat al·legacions;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants Barrufet Blau, de Barcelona, ubi-
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cada al c. Còrsega, 666, codi 08050740,
amb efectes a partir del final del curs 1995-
1996.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
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, 15 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.047.149)

RESOLUCIÓ EDC/782/2006, de 15 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sant Ferran, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Sant Ferran, de Barcelona,
en petició d’autorització de supressió de
locals i de supressió dels ensenyaments de
batxillerat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat

Sant Ferran, de Barcelona, per supressió de
locals i dels ensenyaments de batxillerat, en
els termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al 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, 15 de març de 2006

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: 08007871.
Denominació: Sant Ferran.
Adreça: c. Joan Riera, 46.
Altres adreces: c. Joan Riera, 44 i 51; c. Font
d’en Canyelles, 98 i c. Nou Pins, 85-87 i 88.
Titular: Col. San Fernando, SL.
NIF: B08425175.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de batxillerat, amb efectes a partir de
la fi del curs 2005-2006.

S’autoritza la supressió de locals al c. Nou
Pins, 85-87 i 88, amb efectes a partir de la
fi del curs 2005-2006.

Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs

2006-2007:
Educació infantil 3 unitats amb capacitat

per a 64 escolars (situades al c. Joan Riera,
44-46).

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 126 llocs escolars (situades al c.
Joan Riera, 44-46).

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars (si-
tuades al c. Font d’en Canyelles, 98).

(06.047.151)

RESOLUCIÓ EDC/783/2006, de 16 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants privada Jack, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Jack,
de Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 21 de desembre de
2005 (DOGC núm. 4554, de 19.1.2006).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat marca la Llei 30/

1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions correspo-
nents;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Jack, de Barcelona,
ubicada al pg. de la Font d’En Fargas, 22,
codi 08049567, amb efectes a partir del final
del curs 2000-2001.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestativa-
ment 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, 16 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.053.161)

RESOLUCIÓ EDC/784/2006, de 16 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Dayol, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
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d’activitats de la llar d’infants Dayol, de
Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 21 de desembre de
2005 (DOGC núm. 4554, de 19.1.2006).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat marca la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions correspo-
nents;

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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i un cop compro-
vat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Declarar d’ofici el cessament de les
activitats de la l lar d’infants Dayol, de
Barcelona, ubicada al c. Crehuet, 32, codi
08049439, amb efectes a partir del final del
curs 1997-1998.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestativa-
ment 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, 16 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.053.162)

RESOLUCIÓ EDC/785/2006, de 20 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sagrat Cor de Jesús, de Tarra-
gona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular del
centre docent privat Sagrat Cor de Jesús,
en petició d’autorització de modificació de
l’autorització d’obertura, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es regulen determinats aspectes de
l’ordenació professional en l’àmbit del sis-
tema educatiu, el Reial decret 362/2004, de
5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional especí-
fica, el Reial decret 828/2003, de 27 de juny,
pel qual s’ estableixen els aspectes educa-
tius bàsics de l’educació preescolar i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sagrat Cor de Jesús, per reducció d’unitats
de batxillerat i ampliació d’unitats d’educa-
ció preescolar, en els termes que s’especi-
fiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al 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.

Tarragona, 20 de març de 2006

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

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis Territorials: Tarragona.
Municipi: Tarragona.

Localitat: Tarragona.
Codi: 43003549.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Adreça: c. Santa Joaquima de Vedruna, 10.
Titular: Fundació Cultural Privada Sagrat Cor
de Jesús.
NIF: G43643477.

S’autoritza la reducció de dues unitats de
batxillerat, amb capacitat per a 96 llocs es-
colars.

S’autoritza l’ampliació de dues unitats d’
educació preescolar, amb capacitat per a
33 llocs escolars.
Composició del centre a l’inici del curs
2006-2007:
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 5 unitats amb ca-
pacitat per a 74 llocs escolars.

Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats, amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

del primer cicle, amb capacitat per a 180
llocs escolars, i 6 unitats del segon cicle,
amb capacitat per a 180 llocs escolars.

Batxillerat: 6 unitats de les modalitats
d’humanitats i ciències socials i de ciències
i tecnologia, amb capacitat per a 184 llocs
escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família comerç i màrqueting, cicle forma-

tiu comerç, 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Família d’ administració, cicle formatiu
gestió administrativa, 1 grup amb capacitat
per a 30 llocs escolars. En cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars.

(06.065.151)

RESOLUCIÓ EDC/790/2006, de 20 de
març, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Patufet, de Sant Cugat
del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Patufet de Sant Cugat del Vallès,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre docent privat, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar;
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
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ments escolars de règim general i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Patufet de Sant Cugat del Vallès, per
transformació i ampliació d’una llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre Patufet, de Sant Cugat del Vallès,
codi 08039112, del mateix titular, per inte-
gració en el centre resultant de l’autoritza-
ció d’obertura.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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
consideren convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Sabadell, 20 de març de 2006

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Codi: 08050545.
Denominació: Patufet.
Adreça: c. Sant Jordi, 22.
Titular: Centros de Desarrollo Infantil, SL.
NIF: B08959009.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Patufet per transformació i ampliació
de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.

S’autoritza el cessament d’activitats, per
integració en el nou centre, del centre Pa-
tufet,  de Sant Cugat del  Val lès, codi
08039112, del mateix titular i ubicat a la

mateixa adreça, amb efectes de la fi curs
2004-2005.

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

Educació preescolar: 13 unitats amb ca-
pacitat per a 206 llocs escolars.

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 69 llocs escolars.

(06.065.167)

RESOLUCIÓ EDC/791/2006, de 20 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Jesús Salvador, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent pr ivat  Jesús Salvador,  de
Sabadell, en petició d’autorització de modi-
ficació de l’autorització d’obertura per am-
pliació d’ensenyaments, es va instruir l’ex-
pedient 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 de règim general; el Reial
decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual
s’estableixen els aspectes educatius bàsics
de l’educació preescolar, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Jesús Salvador, de Sabadell, per ampliació
d’ensenyaments en el nivell de preescolar,
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 ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Sabadell, 20 de març de 2006

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08023888.
Denominació: Jesús Salvador.
Adreça: c. Angel Guimerà, 10-18 ( amb ac-
cès tambè pel c. Sol, 36-40).
Titular: Germanes Carmelites Tereses de St.
Josep.
NIF: Q2800243D.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per implantació de l’educa-
ció preescolar, amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 2005-2006.

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

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 41 llocs escolars.

Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

(06.065.165)

RESOLUCIÓ EDC/792/2006, d’1 de març,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada L’Anuncia-
ta, de Juneda.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada L’Anunciata, de Juneda, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, 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 sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada L’Anunciata, de
Juneda, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

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

Lleida, 1 de març de 2006

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

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DE LA SEGARRA

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Juneda.
Localitat: Juneda.
Codi: 25007219.
Denominació: L’Anunciata.
Adreça: plaça Catalunya, 11.
Titular: Guardería Laboral Infantil la Anunci-
ata.
NIF: P2515000D.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada l’Anunciata, de Juneda,
amb efectes a partir de la fi del curs 2004-
2005.

(06.059.014)

RESOLUCIÓ EDC/793/2006, de 16 de
març, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Escola de Música i de
Dansa Estudi Teresa Maria, de Premià de
Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre docent privat de música i de dansa
Escola de Música i de Dansa Estudi Teresa
Maria, de Premià de Mar, en petició d’auto-
rització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que

exigeix la normativa vigent, en concret 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 sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Decret 179/1993, de 27 de ju-
liol, pel qual es regulen les escoles de mú-
sica i de dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de música i de dansa Escola de Mú-
sica i de Dansa Estudi Teresa Maria, de
Premià de Mar, en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 16 de març de 2006

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Premià de Mar.
Localitat: Premià de Mar.
Codi: 08043085.
Denominació: Escola de Música i de Dansa
Estudi Teresa Maria.
Adreça: c. l’Aurora 24, 26 i 30.
Titular: Escola de Música i de Dansa Teresa
Maria, SL.
NIF: B63085716.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat de música i de dansa Escola de Mú-
sica i de Dansa Estudi Teresa Maria, de
Premià de Mar, amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 2005-2006.

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Ensenyaments de música:
Capacitat simultània per a 22 llocs esco-

lars.
Ensenyaments de dansa:
Capacitat simultània per a 25 llocs esco-

lars.

(06.053.164)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
0478/06).

—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: 0478/06.

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

ment de dos cremadors, rampa i línia de gas
i la instal·lació d’un d’aquests per a les
calderes de calefacció de l’edifici de la Via
Augusta.

b) Termini d’execució: 45 dies de la data
de la signatura del contracte.

—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: 31.100,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Criteris de Valoració
Preu: fins a 45 punts.
Es valorarà el preu ofertat de la manera

següent: l’oferta més econòmica rebrà la
màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran
una puntuació proporcional d’acord amb el
diferencial de percentatges respecte de
l’oferta amb més puntuació.

Termini de lliurament en 15 dies i inferior:
fins a 10 punts.

Per cada dia de demora 0,5 punts/dia
menys.

Millores: fins a 20 punts.
Termini de la garantia dels treballs exis-

tents: 10 punts.
Altres millores de prestacions tècniques:

10 punts.
Recanvis.
Termini de garantia de reposició de recan-

vis: 25 punts.

—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.
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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: 15 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous 18.00 ho-
res i divendres 14.00 hores. Del 10 al 13
d’abril de 2006, ambdós inclosos 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 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 des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions 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, 27 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.083.147)

ORDRE EDC/139/2006, de 21 de març, per
la qual s’aproven les bases reguladores per
atorgar ajuts destinats al finançament d’ac-
tivitats i per al funcionament d’associacions,
federacions i confederacions d’associacions
d’alumnat de centres educatius no univer-
sitaris de Catalunya, i s’obre convocatòria
pública per a l’any 2006.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, garanteix la
llibertat d’associació de l’alumnat de cen-
tres educatius i també la possibilitat de pro-
moure federacions i confederacions d’asso-
ciacions d’acord amb el procediment que
estableix la legislació vigent.

El Departament d’Educació, dins el reco-
neixement de les activitats formatives i in-
formatives que duen a terme les associaci-
ons, les federacions i les confederacions
d’associacions d’alumnat en l’àmbit territo-
rial de Catalunya, creu oportú fomentar
aquests tipus de tasques mitjançant l’ator-
gament dels ajuts que permetin les dispo-
nibilitats pressupostàries.

Per això, de conformitat amb la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, 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, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases reguladores, que

consten en l’annex d’aquesta Ordre, per a
l’atorgament d’ajuts per a associacions,
federacions i confederacions d’associacions
d’alumnat de centres educatius no univer-
sitaris de Catalunya que estiguin legalment
constituïdes.

Article 2
S’obre la convocatòria pública per a la

concessió dels ajuts corresponents a les ac-
tuacions que es realitzin durant l’any 2006,
que es regeix per les bases que es publi-
quen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
Les sol·licituds es presentaran d’acord

amb el model que es pot trobar a l’adreça
electrònica: http://gencat.net/educacio, en
el termini d’un mes comptat a partir de l’en-
demà de la data de publicació d’aquesta
ordre al DOGC.

Article 4
L’import total màxim destinat a aquesta

convocatòria és de 29.450,00 euros, que
aniran a càrrec de la partida pressupostària
EN02.D/482000100/4240, del pressupost
de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2006.

Article 5. Justificació de la subvenció
Les entitats beneficiàries hauran d’acre-

ditar davant la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa, no més tard del
30 de setembre de 2006, que s’han realit-
zat les actuacions, que s’han complert els
requisits que determina la resolució de con-
cessió i que l’import de la subvenció s’ha
destinat a les actuacions per a les quals s’ha
concedit. En cas que l’actuació subvencio-
nada finalitzi més tard d’aquesta data, la
justificació s’haurà de presentar dins dels
10 dies següents a la seva finalització. No
obstant això, abans del 30 de setembre de
2006, caldrà comunicar aquesta eventuali-
tat a la Direcció General d’Ordenació i Inno-

vació Educativa i indicar la data de finalitza-
ció de l’actuació.

Article 6
Les subvencions esmentades no tenen

caràcter recurrent.
Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via

administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa 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 pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 21 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases reguladores

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquests ajuts és fomentar la

realització d’activitats i el funcionament de
les associacions, federacions i confedera-
cions d’associacions d’alumnat de centres
educatius no universitaris de Catalunya, amb
la finalitat de facilitar la vida associativa
d’aquestes entitats dins la comunitat edu-
cativa.

—2 Beneficiaris
2.1 Poden sol·licitar aquests ajuts les

associacions, federacions o confederacions
d’associacions d’alumnat de centres edu-
catius no universitaris de Catalunya, que es-
tiguin legalment constituïdes.

2.2 Els beneficiaris hauran de complir els
requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tri-
butàries davant l’Estat i la Generalitat, i de
les obligacions davant la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circums-
tàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que impossibiliti per ser be-
neficiari de la subvenció.

c) Complir els requisits establerts als ar-
ticles 32 i 36 de la llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística.

El compliment d’aquests requisits s’acre-
ditarà mitjançant l’aportació de la documen-
tació prevista a la base 5.2.

—3 Destinació i import dels ajuts
Els ajuts es destinaran a despeses de fun-

cionament, difusió i a altres activitats que
tinguin per objecte el foment de la vida
associativa de l’entitat.
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L’import dels ajuts s’establirà segons les
sol·licituds rebudes i el pressupost disponi-
ble, tenint en compte els criteris de valora-
ció que estableix la base 6.

L’import de la subvenció estarà condici-
onat a les disponibilitats pressupostàries, i
es tindrà en compte la priorització indicada
a la sol·licitud pel que fa a les activitats o al
funcionament.

—4 Sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al director ge-

neral d’Ordenació i Innovació Educativa, i
es presentaran al Departament d’Educació
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
ja sigui directament, o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix 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.

Les sol·licituds es podran presentar tam-
bé a les oficines de correus en sobre obert
per tal que el funcionari de correus dati i
segelli la sol·licitud abans de certificar-la.

—5 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

5.1 Dades de la sol·licitud
La sol·licitud haurà de contenir les dades

següents:
Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax,

correu electrònic i municipi.
Nombre d’entitats que integren l’associ-

ació, la federació o la confederació, si és el
cas, i el nombre de persones associades.

Dades bancàries de l’entitat.
Signatura de la persona que té la repre-

sentació de l’entitat amb indicació del seu
càrrec.

Referència a l’ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subven-
ció.

Import que se sol·licita.
En cas de sol·licitar un ajut per a despe-

ses de funcionament i d’activitats, caldrà
indicar l’ordre de prioritat.

5.2 Documentació que cal aportar
A la sol·licitud caldrà adjuntar la documen-

tació següent:
a) Document que acrediti que l’entitat

està legalment constituïda: certificat que
indiqui que l’entitat està inscrita al Registre
d’associacions o una còpia de la resolució
d’inscripció.

b) Declaració jurada on es faci constar
que no s’ha percebut cap més subvenció
destinada a les activitats per a les quals se
sol·licita l’ajut. En cas contrari, cal detallar
les altres fonts de finançament de l’activi-
tat.

c) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’entitat de l’exercici pressuposta-
ri actual.

d) Declaració responsable conforme l’en-
titat no es troba en cap de les circumstàn-
cies previstes en l’article 13 de la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, que impossibiliten per ser bene-
ficiari de la subvenció.

e) Certificats acreditatius d’estar al cor-
rent d’obligacions tributàries i de la Segure-
tat Social en els termes previstos a l’article
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

f) Declaració responsable conforme es
compleixen els requisits establerts als arti-

cles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de ge-
ner, de política lingüística.

g) Descripció de l’activitat o de les acti-
vitats per a les quals se sol·licita l’ajut. Atès
que la subvenció es concedirà per a la re-
alització d’activitats concretes, cal que per
a cadascuna de les activitats per a les quals
se sol·licita l’ajut, s’adjunti una memòria (mà-
xim tres fulls), en la qual com a mínim s’es-
pecifiquin els punts següents:

Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris: col·lectiu a qui s’adreça i

nombre de participants.
Dates de la realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb

indicació de la previsió d’ingressos i despe-
ses desglossats per conceptes. No es po-
dran imputar costos propis per a la realitza-
ció d’activitats. Cal tenir present que la
posterior justificació de la subvenció s’hau-
rà de fer d’acord amb aquest pressupost.

En el cas de sol·licitar ajut per a més d’una
activitat, indicar l’ordre de prioritat. El nom-
bre de les activitats subvencionades estarà
condicionat a les disponibilitats pressupos-
tàries.

En el supòsit que se sol·liciti una subven-
ció per a despeses de funcionament, cal-
drà detallar els costos propis per als quals
se sol·licita l’ajut:

Personal (sous, Seguretat Social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon,

etc.).
Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
5.3 Si la sol·licitud no compleix els re-

quisits que s’estableixen als apartats ante-
riors es requerirà l’interessat perquè en el
termini de 10 dies hàbils, improrrogables,
esmeni el defecte o aporti els documents
preceptius, amb l’observació que si no ho
fa així es considerarà que desisteix de la
seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense
cap més tràmit.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Per valorar les sol·licituds es tindran en

compte els criteris següents:
a) L’àmbit d’actuació de l’associació, la

federació o la confederació.
b) El nombre d’entitats que integren l’as-

sociació, la federació o la confederació i el
nombre de persones associades.

c) La proposta presentada, de la qual es
valoraran:

Les actuacions que l’entitat realitzi a fa-
vor de fomentar l’esperit associatiu.

Les activitats adreçades a estimular la
participació de l’alumnat en els òrgans de
govern dels centres.

En el cas de federacions i confederaci-
ons, les activitats de formació i d’informa-
ció a les associacions.

La realització d’activitats arreu de Ca-
talunya i, en especial, en sectors geogràfics
i de població amb escasses possibilitats
d’accedir-hi habitualment.

La utilització del català en les activitats
pròpies de l’entitat.

Les activitats que tinguin per objecte fo-
mentar i facilitar la integració escolar de
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials.

La infraestructura d’organització i serveis
de l’entitat.

—7 Resolució de la convocatòria
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la competència
per resoldre la convocatòria i autoritzar la
despesa corresponent, a proposta de la
comissió avaluadora, integrada per:

La subdirectora general d’Ordenació Cur-
ricular i Programes Educatius, que en serà
la presidenta.

El cap del Servei de Gestió Econòmica
Administrativa.

Un/a tècnic/a de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa.

La cap de la Secció de Gestió de Conve-
nis i Subvencions, que actuarà com a se-
cretària.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la con-
vocatòria.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds.

—8 Notificació i publicació de les subven-
cions

La resolució de concessió de subvenci-
ons es notificarà als interessats amb indi-
cació de si exhaureix o no la via administra-
tiva, dels possibles recursos, dels òrgans
davant els quals es poden interposar, i dels
terminis per interposar-los. A més a més, la
resolució de concessió es farà pública al
tauler d’anuncis de la seu central del De-
partament d’Educació i als taulers dels ser-
veis territorials corresponents.

Així mateix, les subvencions concedides
per un import igual o superior a 3.000,00
euros es publicaran en el DOGC.

—9 Forma de pagament i justificació de
les subvencions

9.1 Per justificar les subvencions, les en-
titats beneficiàries de les subvencions han
de presentar la documentació justificativa de
les despeses efectuades, d’acord amb el
punt 9.4 d’aquestes bases.

9.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini previst a la convocatòria. Si per
motius excepcionals no es pot fer dins
d’aquest termini se’n podrà sol·licitar una
ampliació. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer
per escrit i presentar-la abans que finalitzi
el termini previst. En aquesta sol·licitud s’han
d’al·legar els motius que impedeixen presen-
tar la justificació dins el termini.

A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa podrà
concedir l’ampliació del termini per presen-
tar la justificació.

9.3 Es considera despesa subvenciona-
ble la despesa realitzada i pagada abans de
la finalització del període de justificació es-
tablert.

9.4 La justificació haurà de contenir:
a) Escrit de tramesa en el qual s’indiqui

la documentació que s’adjunta
b) Informe del president de l’entitat con-

forme la subvenció atorgada s’ha destinat
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a la realització de les activitats per a les quals
s’ha concedit.

c) Relació detallada i numerada de les
despeses d’acord amb el pressupost pre-
sentat en la sol·licitud i per l’import total
consignat en aquest pressupost. Les dades
que han de constar a la relació són: la data
i el número de la factura o comprovant de
despesa, el NIF i el nom de l’empresa, el
concepte, l’import de la despesa i la data
del seu pagament.

d) Documents justificatius de les despe-
ses i del seu pagament fins a cobrir l’import
concedit. Cada document haurà de portar
una numeració que es correspongui amb la
de la relació anterior. Només s’acceptaran
com a documents justificatius de les des-
peses els originals de les factures i dels
rebuts corresponents amb els requisits le-
gals que estableix la normativa vigent, lliu-
rades a l’entitat beneficiària de la subven-
ció, acreditatives que s’ha efectuat la
despesa, sens perjudici del retorn posterior
dels originals que s’aportin, si així se sol·li-
cita.

e) Relació dels ingressos. En el cas de
que no n’hi hagi hagut, cal declarar-ho ex-
plícitament.

f) Fotocòpia de la relació indicada al punt
c) i de cadascun dels documents indicats al
punt d).

g) Memòria descriptiva i quantificada de
les actuacions desenvolupades objecte de
subvenció. En el cas que la subvenció hagi
estat concedida per a despeses de funcio-
nament, a la memòria caldrà descriure les
activitats desenvolupades, les quals hagin
generat les despeses de funcionament,
objecte de la subvenció.

En cas que es justifiqui un import inferior
a la quantitat atorgada, l’import de la sub-
venció es reduirà per l’import no justificat
correctament.

Igualment, es podrà reduir la subvenció
concedida per l’obtenció concurrent d’altres
ajuts, tenint en compte que l’import de les
subvencions concedides en cap cas no pot
ser d’una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions d’altres
entitats públiques o privades, ajudes, ingres-
sos o recursos superi el cost de l’activitat a
desenvolupar pel beneficiari.

9.5 Un cop justificada correctament la
subvenció, es procedirà a tramitar l’oportu-
na ordre de pagament.

9.6 La Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa podrà demanar tots els
documents justificatius que calgui per com-
provar l’aplicació de la subvenció.

—10 Obligacions dels beneficiaris
a) Dur a terme l’activitat que fonamenti

la concessió de la subvenció.
b) Sotmetre’s a les actuacions de com-

provacions que corresponguin al Depar-
tament d’Educació, i a les de control de
l’activitat econòmica i financera que corres-
ponguin a la Intervenció General de la Ge-
neralitat, a la Sindicatura de Comptes o a
altres òrgans competents, tant nacionals
com comunitaris, amb l’aportació de tota la
informació que li sigui requerida en l’exerci-
ci de les actuacions anteriors.

c) Comunicar al Departament d’Educa-
ció l’obtenció d’altres subvencions, ajuts,

ingressos o recursos, per a la mateixa fina-
litat, procedents de qualsevol de les admi-
nistracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, i les alteracions
de les condicions per les quals es va ator-
gar la subvenció. Aquesta comunicació s’ha
de fer tan aviat com es conegui, i en tot cas,
abans de la justificació de l’aplicació.

d) Proposar al Departament d’Educació
qualsevol canvi que, dins la mateixa finali-
tat, es pugui produir en la destinació de la
subvenció.

e) Disposar dels llibres comptables, re-
gistres diligenciats i altres documents de-
gudament auditats en els termes exigits per
la legislació mercantil i sectorial aplicable,
així com els estats comptables dels quals
es desprenguin les actuacions objecte de
la subvenció, amb la finalitat de garantir
l’adequat exercici de les facultats de com-
provació i control.

f) Conservar els documents justificatius
de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació
i control.

g) Fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Educació en la documentació que
generin les activitats subvencionades.

h) Reintegrar els fons percebuts en els
supòsits previstos en l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

—11 Causes i procediment de revocació
Són causes de revocació que poden

donar lloc a la revocació total o parcial de
la subvenció i, si s’escau, al reintegrament
de les quantitats percebudes indegudament,
amb l’interès de demora corresponent, les
que preveuen l’ article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons i l’article 99 i següents del Decret legis-
latiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refòs de la Llei de finances
públiques de Catalunya.

(06.076.147)

RESOLUCIÓ EDC/794/2006, d’1 de març,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats de la llar d’infants privada L’Esquirol,
de Balaguer.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada L’Esquirol, de Balaguer, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, 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 sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la l lar d’ infants privada L’Esquirol, de
Balaguer, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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.

Lleida, 1 de març de 2006

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

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DE LA NOGUERA

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Balaguer.
Localitat: Balaguer.
Codi: 25007232.
Denominació: L’Esquirol.
Adreça: c. Montero, 7.
Titular: Fundació privada l’Esquirol.
NIF: G25038753.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants L’Esquirol, de Balaguer, amb
efectes a partir de la fi del curs 2004-2005.

(06.039.224)

RESOLUCIÓ EDC/800/2006, de 27 de
març, per la qual es convoquen les proves
d’accés als ensenyaments superiors de dis-
seny i es determina el procediment d’admis-
sió per al curs 2006-2007.

El Decret 227/2002, de 27 d’agost, pel
qual s’estableix l’ordenació curricular dels
ensenyaments superiors de disseny i se’n
regula la prova d’accés, preveu que el De-
partament d’Educació ha de convocar anu-
alment les proves d’accés i preveu el pro-
cediment d’admissió.

Per tot això,
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Resolc:

—1 Finalitat
1.1 Convocar, per al curs 2006-2007, la

prova d’accés als ensenyaments superiors
de disseny.

1.2 Establir el procediment d’admissió,
per al curs 2006-2007, als ensenyaments
superiors de disseny.

—2 Parts de la prova d’accés i aspirants
2.1 La prova d’accés té dues parts.
2.2 Els aspirants amb el títol de batxi-

ller o equivalent, només hauran de fer la se-
gona part de la prova d’accés.

2.3 Els aspirants amb títol universitari,
només hauran de fer el segon exercici de la
segona part de la prova d’accés.

2.4 Els aspirants majors de 25 anys
sense el títol de batxiller hauran de superar
la primera part de la prova d’accés per poder
accedir al segon exercici de la segona part
de la prova d’accés.

—3 Sol·licituds de preinscripció. Convo-
catòria ordinària

3.1 La sol·licitud de preinscripció l’han
de presentar tant els aspirants que poden
accedir-hi directament, com els que han de
realitzar la prova d’accés.

3.2 El model de sol·licitud de preinscrip-
ció, en els centres de titularitat del Depar-
tament d’Educació, és el que consta a l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució i es presentarà
al centre triat d’entre els especificats a l’an-
nex 3 d’aquesta Resolució, entre els dies
15 i 26 de maig de 2006, ambdós inclosos.

3.3 El model de sol·licitud d’inscripció,
en els centres la titularitat dels quals no sigui
del Departament d’Educació, és el que
consta a l’annex 2 d’aquesta Resolució, i
es presentarà al centre corresponent en el
període esmentat.

3.4 La preinscripció en els centres de
titularitat del Departament d’Educació com-
portarà, per als aspirants que hagin de fer
bé una part o bé les dues parts de la prova
d’accés, l’ingrés de la taxa prevista d’acord
amb la Llei 15/1997, de 24 de desembre,
de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya.

—4 Convocatòria extraordinària
Els centres que, un cop completat el pro-

cés de matriculació inherent a la convoca-
tòria ordinària, disposin de places vacants,
podran obrir un nou període de preinscrip-
ció comprès entres els dies 1 i 8 de setem-
bre de 2006. El centres que obrin una nova
convocatòria faran públiques les dates de
les proves i del procés de matriculació, que
haurà de completar-se abans del 20 de se-
tembre de 2006.

—5 Objectiu de les proves
L’objectiu de les proves serà verificar la

possessió d’aptituds específiques per cur-
sar amb aprofitament estudis superiors de
disseny en l’especialitat a què es vol acce-
dir.

—6 Tribunal qualificador
En cada centre es constituirà per a cada

especialitat un tribunal qualificador format
per un president o presidenta i quatre vo-
cals. Els components del tribunal seran
persones titulades de l’especialitat o pro-
fessorat d’ensenyament superior amb conei-

xements específics d’aquest àmbit. El pre-
sident o presidenta i els quatre vocals se-
ran designats pel Departament d’Educació,
a proposta del mateix centre docent, d’en-
tre el seu professorat. El tribunal podrà de-
manar l’assessorament d’altres professio-
nals especialistes en les matèries incloses
en la prova.

La Inspecció d’Educació supervisarà el
desenvolupament de les proves.

—7 Data de la primera part de la prova
La primera part de la prova s’iniciarà a

les 9 hores del dia 12 de juny de 2006.

—8 Desenvolupament de la primera part
de la prova

Mitjançant la realització dels exercicis que
es determinin, l’aspirant haurà de demos-
trar que posseeix els coneixements corres-
ponents a l ’etapa educat iva anter ior.
L’avaluació de cadascun dels exercicis s’ex-
pressarà en termes de qualificació numèri-
ca d’1 a 10, sense decimals. La superació
d’aquesta primera part de la prova, que tin-
drà caràcter eliminatori als efectes de par-
ticipació en els exercicis de la segona part
d’aquesta prova, requerirà que la nota mit-
jana de la totalitat dels exercicis sigui, com
a mínim, de 5.

—9 Data de la segona part de la prova
La segona part de la prova es durà a

terme entre els dies 14 i 16 de juny de 2006.

—10 Desenvolupament de la segona part
de la prova

10.1 La segona part de la prova cons-
tarà de dos exercicis.

10.2 El primer exercici versarà sobre les
següents matèries del nivell educatiu pre-
cedent: llengua catalana i literatura, llengua
castellana i literatura, història, matemàti-
ques, física i química i llengua estrangera.
Cada aspirant seleccionarà tres d’aquestes
matèries i desenvoluparà per escrit una
qüestió de cadascuna de les matèries ele-
gides. A tal efecte, el tribunal proposarà
quatre qüestions de cada matèria. El temps
màxim per a cada matèria serà de seixanta
minuts. La qualificació de cada matèria s’ex-
pressarà en termes numèrics, entre 1 i 10
punts. La qualificació del primer exercici serà
la mitjana aritmètica de les qualificacions
obtingudes en les tres matèries i s’expres-
sarà en termes numèrics amb dos decimals,
entre 1 i 10 punts.

10.3 En aquest primer exercici es valo-
raran tant els coneixements del nivell edu-
catiu precedent, com el grau de maduresa
quant a la comprensió de conceptes, la
utilització del llenguatge, la capacitat d’anà-
lisi i síntesi i l’adequada integració dels fe-
nòmens tractats en altres disciplines afins.

10.4 El segon exercici constarà de dues
seccions:

a) La primera secció, amb una durada
màxima de cinc hores, consistirà en la re-
presentació d’un model tridimensional mit-
jançant l’aplicació de tècniques i llenguatges
propis del dibuix artístic i la representació
d’aquest model o d’un altre diferent en un
sistema propi dels llenguatges de represen-
tació tècnica.

b) La segona secció, amb una durada
màxima d’una hora, consistirà en la realit-
zació amb tècnica lliure d’una composició a

color, basada en la lliure interpretació d’un
model proposat.

La qualificació del segon exercici serà la
mitjana aritmètica de les qualificacions ob-
tingudes en les dues seccions i s’expressa-
rà en termes numèrics amb dos decimals,
entre 1 i 10 punts.

10.5 En la primera secció del segon
exercici es valorarà la qualitat, tant artística
com tècnica, de la representació, així com
les aptituds creatives, les habilitats, les des-
treses, la sensibilitat artística demostrada en
la realització de l’exercici, els coneixements,
la capacitat per crear i resoldre problemes,
la qualitat estètica i la precisió en l’acaba-
ment del treball, així com la correcta selec-
ció i utilització de les tècniques i els proce-
diments artístics emprats.

En la segona secció del segon exercici es
valoraran les aptituds creatives, les habili-
tats, les destreses, la imaginació i la sensi-
bilitat artística demostrada en la realització
de l’exercici, els coneixements, la capacitat
per crear i resoldre problemes compositius,
la qualitat estètica i la precisió en l’acaba-
ment del treball, així com la correcta selec-
ció i utilització de les tècniques i els proce-
diments artístics emprats.

—11 Qualificacions finals
11.1 La qualificació final de les perso-

nes aspirants majors de 25 anys sense el
títol de batxiller serà la mitjana aritmètica
entre les qualificacions de la primera part i
del segon exercici de la segona part; s’ex-
pressarà en termes numèrics amb dos de-
cimals, entre 1 i 10 punts, i per a la seva
superació caldrà obtenir una puntuació igual
o superior a 5 punts.

11.2 La qualificació final de les perso-
nes aspirants que han fet tota la segona part
de la prova d’accés, resultarà de fer la mit-
jana ponderada, al 40% i al 60%, respecti-
vament, de les puntuacions obtingudes en
els dos exercicis superats. Aquesta qualifi-
cació s’expressarà en termes numèrics amb
dos decimals, entre 1 i 10 punts, i per a la
seva superació serà necessari obtenir una
puntuació igual o superior a 5 punts.

—12 Nombre màxim de convocatòries i
millora de la qualificació

12.1 L’aspirant disposarà fins a un mà-
xim de quatre convocatòries per a la supe-
ració de la prova d’accés.

12.2 Si la qualificació obtinguda en la
prova d’accés no és suficient per a l’obten-
ció de plaça, l’aspirant

podrà tornar a fer la prova en successi-
ves convocatòries per tal de millorar la qua-
lificació.

—13 Reclamacions i recursos
13.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en
el registre del centre durant els tres dies
hàbils següents al de la publicació del re-
sultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal es re-
unirà per examinar-les i resoldre-les i en pu-
blicarà el resultat el dia hàbil següent. A
aquests únics efectes, el dissabte no es
considerarà dia hàbil. S’aixecarà l’acta cor-
responent de la reunió.

Al peu de la llista de publicació del resul-
tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-
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ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.

13.2 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per mitjà d’un escrit presentat als serveis
territorials corresponents a través de la di-
recció del centre, en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació
del resultat.

El director del centre trametrà als serveis
territorials les reclamacions que rebi, junta-
ment amb la còpia de la primera reclama-
ció, i la còpia de l’acta de la reunió del tri-
bunal avaluador en la qual s’hagi estudiat la
reclamació, la còpia de les proves realitza-
des per la persona aspirant i qualsevol altra
documentació que, a iniciativa pròpia o a
instància de la persona interessada, consi-
deri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció
d’Educació, els serveis territorials trametran
les reclamacions abans de deu dies a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa amb tota la documentació i l’in-
forme de la Inspecció d’Educació. La Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva les resoldrà abans de deu dies, amb
notificació a la persona interessada i al cen-
tre.

—14 Exempcions de la prova i accés di-
recte

14.1 Quedarà exempt de la totalitat de
la prova d’accés qui disposi del títol de
tècnic/a superior de formació professional
d’un títol declarat equivalent, d’acord amb
la correspondència que consta a l’annex 4
d’aquesta Resolució.

14.2 Té accés directe als ensenyaments
superiors de disseny qui estigui en posses-
sió d’algun dels títols de tècnic/a superior
d’arts plàstiques i disseny, o d’un títol de-
clarat equivalent.

—15 Ingrés
15.1 L’ingrés en un centre per cursar es-

tudis superiors de disseny es farà un cop
superada la prova d’accés i sempre que hi
hagi places en l’especialitat sol·licitada. Les
places seran cobertes per ordre decreixent
de les puntuacions obtingudes a la prova
d’accés, amb prioritat per a les persones
aspirants que s’hagin presentat a la prova
d’accés en el centre en què volen cursar els
estudis.

15.2 La matriculació ho serà per al curs
complert.

—16 Accés ordinari i reserva de places
16.1 Es considera com a accés ordinari

el dels aspirants amb títol de batxiller que
superin la prova.

16.2 Es reserven places per a qui:
a) Posseeixi el títol de tècnic/a superior

d’arts plàstiques i disseny.
b) Sigui major de 25 anys, durant l’any

2006, sense el títol de batxiller.
c) Posseeixi una diplomatura o llicencia-

tura universitària.
d) Posseeixi el títol de tècnic/a superior

de formació professional, d’acord amb la
correspondència entre els títols de forma-
ció professional i les especialitats dels en-
senyaments superiors d’arts plàstiques i
disseny que consten a l’annex 4 d’aquesta
Resolució.

A l’annex 5 d’aquesta Resolució es de-
terminen les places reservades per a les
citades vies d’accés.

16.3 Totes les places reservades que no
es cobreixin acreixeran l’oferta de places
d’accés ordinari citada a l’apartat 1.

—17 Adjudicació de places
17.1 Els centres la titularitat dels quals

correspon al Departament d’Educació, re-
servaran el 15% del total de l’oferta de pla-
ces de primer curs, que serà el resultat de
sumar totes les especialitats que ofereixi el
centre, per a persones que no siguin ciuta-
danes de la Unió Europea, però que hagin
superat la prova en el propi centre. Aquesta
reserva de places serà global i no per espe-
cialitats. En el cas que aquestes places no
es cobreixin amb alumnat d’aquesta proce-
dència, passaran al règim de cobertura or-
dinari.

A l’annex 6 d’aquesta Resolució es de-
termina el nombre de places de reserva
segons el nombre de llocs escolars autorit-
zats.

17.2 Les persones aspirants que no si-
guin ciutadans de la Unió Europea accedi-
ran als ensenyaments superiors de disseny
segons la seva situació acadèmica, si bé, a
efectes de la reserva de places es compta-
ran a part. Un cop fetes les proves es dis-
tribuiran i s’ordenaran tots els aspirants i es
procedirà a verificar el compliment de la re-
serva del 15%. Si s’excedeix, es detrauran
els aspirants i es començarà per la qualifi-
cació més baixa. Si no es cobreix la reserva
s’acreixerà l’oferta de places d’accés directe
tal com disposa l’apartat 15.1 d’aquesta
Resolució. Si es compleix la reserva no cal-
drà modificar la distribució.

—18 Vacants
En cas que quedin places vacants en

alguna especialitat s’adjudicaran d’acord
amb el següent ordre de preferència:

a) Aspirants que hagin superat la prova
d’accés en aquesta convocatòria i en el
mateix centre, tot seguint el mateix ordre de
l’apartat 15 d’aquesta Resolució.

b) Aspirants que hagin superat la prova
d’accés en un altre centre i durant el curs
acadèmic de la convocatòria.

c) Aspirants que hagin superat la prova
d’accés en un altre centre i en convocatò-
ries anteriors.

d) Aspirants que hagin excedit de la re-
serva del 15% per a ciutadans de fora de la
Unió Europea que hagin superat la prova
d’accés en aquesta convocatòria en el
mateix centre.

—19 Desempats en l’adjudicació de pla-
ces

Quan es produeix in c i rcumstàncies
d’igualtat entre aspirants per a l’adjudica-
ció de la corresponent plaça, aquesta es
dirimirà d’acord amb els següents criteris:

a) Quan s’accedeixi mitjançant prova es-
pecífica d’accés, a través de la millor nota
mitjana de l’expedient del batxillerat o, si
s’escau, de les qualificacions corresponents
al tercer curs del batxillerat unificat i poliva-
lent i al curs d’orientació universitària.

b) Quan s’accedeixi amb títol de tècnic/a
superior d’arts plàstiques i disseny, mitjan-
çant la millor qualificació del cicle de forma-

ció específica de grau superior cursat. En el
cas del títol equivalent de graduat o gradu-
ada en arts aplicades i oficis artístics, la
millor qualificació de revàlida.

c) Quan s’accedeixi per la via dels ma-
jors de 25 anys sense el títol de batxiller, a
través de la millor qualificació obtinguda en
la segona part de la prova prevista.

d) Quan s’accedeixi per la reserva a per-
sones diplomades o llicenciades università-
ries, la millor qualificació mitjana de l’expe-
dient de l’ensenyament universitari.

e) Quan s’accedeixi per la reserva amb
títol de tècnic/a superior de formació pro-
fessional, mitjançant la millor qualificació del
cicle de formació específica de grau supe-
rior cursat. En el cas del títol de tècnic/a
especialista equivalent, la millor qualificació
de l’expedient acadèmic.

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 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, 27 de març de 2006

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

ANNEX 1

Sol·licitud de preinscripció als ensenya-
ments superiors de disseny en la convoca-
tòria 2006, en els centres de titularitat del
Departament d’Educació

Dades personals:
DNI/Passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:
Data de naixement:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Exposo:

1. Situació acadèmica
(1) A. Que posseeixo el títol de batxiller

(LOGSE), o equivalent acadèmic.
(1) B. Que tinc més de 25 anys i no pos-

seeixo el títol de batxiller (LOGSE), o equi-
valent acadèmic.
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(1) C. Que posseeixo un títol universitari
(diplomatura o llicenciatura).

(1) D. Que posseeixo un títol de tècnic/a
superior d’arts plàstiques i disseny o un tí-
tol declarat equivalent.

(1) E. Que posseeixo el títol de tècnic/a
superior de formació professional, o un títol
declarat equivalent.

2. Situació de ciutadania
(2) Que no sóc ciutadà/ana de cap dels

estats de la Unió Europea. La meva ciuta-
dania és: (3).

3. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia compulsada del document
nacional d’identitat o del passaport.

b) Per a les persones aspirants que han
superat el batxillerat: còpia compulsada del
títol de batxiller (de la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu), o resguard acreditatiu d’ha-
ver-lo sol·licitat.

c) Per a les persones aspirants que han
superat una diplomatura o llicenciatura uni-
versitària: còpia compulsada del títol, o res-
guard acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

d) Per a les persones aspirants que han
superat un cicle formatiu de grau superior
d’arts plàstiques i disseny, el títol de tècnic/a
superior d’arts plàstiques i disseny, d’un títol
declarat equivalent, o resguard acreditatiu
d’haver-lo sol·licitat.

e) Per a les persones aspirants que han
superat un cicle formatiu de grau superior
de formació professional, el títol de tècnic/a
superior de formació professional, d’un títol
declarat equivalent, o resguard acreditatiu
d’haver-lo sol·licitat.

4. Que he ingressat la taxa:
52 euros. Taxa ordinària.
Aporto còpia del resguard de l’ingrés ban-

cari.
26 euros. Taxa amb bonificació del 50%.
Aporto còpia del resguard de l’ingrés ban-

cari.
Aporto fotocòpia compulsada del títol de

família nombrosa de categoria general.
Exempt/a.
Aporto fotocòpia compulsada del títol de

família nombrosa de categoria especial, do-
cument acreditatiu d’haver obtingut matrí-
cula d’honor en l’avaluació global de batxi-
llerat o Premi Extraordinari de Batxillerat.

5. Opció de les matèries de segona part
de la prova

De les sis matèries previstes, trio les tres
següents:

(4) Llengua catalana i literatura.
(4) Llengua castellana i literatura.
(4) Història.
(4) Matemàtiques.
(4) Física i química.
(4) Llengua estrangera.

Demano:

(Situacions A, B i C) Que se m’admeti la
preinscripció als ensenyaments superiors de
disseny i la inscripció a la prova d’accés, en
l’especialitat: (5).

(Situacions D i E) Que se m’admeti la pre-
inscripció als ensenyaments superiors de
disseny en la convocatòria 2006 en l’espe-
cialitat: (5).

Declaro:

Que les dades aportades i la documenta-
ció que s’adjunta són certes.

Lloc i data

Signatura

(1) Marqueu amb una “X” únicament la ca-
sella que pertoqui.

(2) Marqueu amb una “X” si no teniu la
nacionalitat de cap dels estats que compo-
nen la Unió Europea.

(3) Poseu el nom de l’estat o, si s’escau,
apàtrida.

(4) Marqueu tres assignatures.
(5) Poseu el nom d’una especialitat: grà-

fic, de productes, d’interiors o de moda.
President/a del tribunal avaluador
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al

centre triat

ANNEX 2

Sol·licitud de preinscripció als ensenya-
ments superiors de disseny en la convoca-
tòria 2006, en els centres la titularitat dels
quals no sigui del Departament d’Educació

Dades personals:
DNI/Passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:
Data de naixement:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Exposo:

1. Situació acadèmica
(1) A. Que posseeixo el títol de batxiller

(LOGSE), o equivalent acadèmic.
(1) B. Que tinc més de 25 anys i no pos-

seeixo el títol de batxiller (LOGSE), o equi-
valent acadèmic.

(1) C. Que posseeixo un títol universitari
(diplomatura o llicenciatura).

(1) D. Que posseeixo un títol de tècnic/a
superior d’arts plàstiques i disseny o un tí-
tol declarat equivalent.

(1) E. Que posseeixo el títol de tècnic o
tècnica superior de formació professional o
un títol declarat equivalent.

2. Situació de ciutadania
(2) Que no sóc ciutadà/ana de cap dels

estats de la Unió Europea. La meva ciuta-
dania és: (3).

3. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia compulsada del document
nacional d’identitat o del passaport.

b) Per a les persones aspirants que han
superat el batxillerat: còpia compulsada del
títol de batxiller (LOGSE) o resguard acredi-
tatiu d’haver-lo sol·licitat.

c) Per a les persones aspirants que han
superat una diplomatura o llicenciatura uni-
versitària: còpia compulsada del títol o res-
guard acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

d) Per a les persones aspirants que han
superat un cicle formatiu de grau superior
d’arts plàstiques i disseny, el títol de tèc-
nic/a superior d’arts plàstiques i disseny,
d’un títol declarat equivalent, o resguard
acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

e) Per a les persones aspirants que han
superat un cicle formatiu de grau superior
de formació professional, el títol de tècnic/a
superior de formació professional, d’un títol
declarat equivalent, o resguard acreditatiu
d’haver-lo sol·licitat.

4. Opció de les matèries de segona part
de la prova

De les sis matèries previstes, trio les tres
següents:

(4) Llengua catalana i literatura.
(4) Llengua castellana i literatura.
(4) Història.
(4) Matemàtiques.
(4) Física i química.
(4) Llengua estrangera.

Demano:

(Situacions A, B i C) Que se m’admeti la
preinscripció als ensenyaments superiors de
disseny i la inscripció a la prova d’accés, en
l’especialitat: (5).

(Situacions D i E) Que se m’admeti la pre-
inscripció als ensenyaments superiors de
disseny en la convocatòria 2006 en l’espe-
cialitat: (5).
Declaro:

Que les dades aportades i la documenta-
ció acompanyada són certes.

Lloc i data

Signatura

(1) Marqueu amb una “X” únicament la ca-
sella que pertoqui.

(2) Marqueu amb una “X” si no teniu la
nacionalitat de cap dels estats que compo-
nen la Unió Europea.

(3) Poseu el nom de l’estat o, si s’escau,
apàtrida.

(4) Marqueu tres assignatures.

(5) Poseu el nom d’una especialitat: grà-
fic, de productes, d’interiors o de moda.

President/a del tribunal avaluador.

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al
centre triat.

ANNEX 3

Centres

Serveis Territorials a Barcelona I (Ciutat)
Escola d’Art Deià, codi 08044156.
Especialitat: disseny d’interiors.
Escola d’Art Llotja, codi 08013329.
Especialitats: disseny gràfic, disseny de

productes, disseny d’interiors i disseny de
moda.

Centre autoritzat de grau superior d’arts
plàstiques i disseny Felicidad Duce, codi
08058398, de Barcelona.

Especialitat: disseny de moda.

Serveis Territorials a Barcelona II (Comar-
ques)

Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona),
codi 08001480

Escola d’Art de Vic, codi 08035003.
Especialitat: disseny de productes.
Escola d’Art  Serra i  Abel la,  codi

08044077, de l’Hospitalet de Llobregat.
Especialitat: disseny gràfic.
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Serveis Territorials a Girona
Escola d’Art d’Olot, codi 17005340,

d’Olot.
Especialitat: disseny d’interiors.

Serveis Territorials a Lleida
Escola d’art de Tàrrega, codi 25004528.
Especialitat: disseny d’interiors.

ANNEX 4

Correspondència entre els títols de forma-
ció professional i les especialitats dels en-
senyaments superiors de disseny a efectes
de l’exempció de la prova d’accés

Accés a l’especialitat de disseny gràfic:
Tècnic/a superior en disseny i producció

editorial.
Tècnic/a superior en producció en indús-

tries d’arts gràfiques.
Tècnic/a superior en imatge.
Tècnic/a superior en producció d’audivi-

suals, ràdio i espectacles.
Tècnic/a superior en realització d’audio-

visuals i espectacles.
Tècnic/a superior en so.

Accés a l’especialitat de disseny de produc-
tes:

Tècnic/a super ior en construccions
metàl·liques.

Tècnic/a superior en desenvolupament de
projectes mecànics.

Tècnic/a superior en desenvolupament de
productes en fusteria i moble.

Accés a l’especialitat de disseny d’interiors:
Tècnic/a superior en desenvolupament i

aplicació de projectes de construcció.
Tècnic/a superior en realització i plans

d’obres.

Accés a l’especialitat de disseny de moda:
Tècnic/a superior en patronatge.

ANNEX 5

Reserva de places

a) Es reservarà el 25% de les places per
a qui posseeixi el títol de tècnic/a superior
d’arts plàstiques i disseny. Sobre 30 llocs
escolars el 25% suposarà 7 places.

b) Es reservarà el 3% de les places per
als qui sigui majors de 25 anys sense el títol
de batxiller. Sobre 30 llocs escolars el 3%
suposarà 1 plaça.

c) Es reservarà el 3% de les places per
als qui posseeixi una diplomatura o llicenci-
atura universitària. Sobre 30 llocs escolars
el 3% suposarà 1 plaça.

d) Es reservarà el 3% de les places per
als qui posseeixi el títol de tècnic o tècnica
superior de formació professional. Sobre 30
llocs escolars el 3% suposarà 1 plaça.

ANNEX 6

Nombre de places de reserva segons el
nombre de llocs escolars autoritzats

Sobre 30 llocs escolars el 15% suposarà
4 places, sobre 60 llocs, 9 places; sobre 90
llocs, 13 places i sobre 120 llocs, 18 pla-
ces.

En cas d’autoritzar-se altre nombre de
llocs escolars, les places de reserva seran
del 15% i, en cas de fracció, el nombre
resultant s’arrodonirà al nombre natural in-
ferior.

(06.080.101)

RESOLUCIÓ EDC/801/2006, de 20 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Chiquitín, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Chiquitín, de
Barcelona, que es va notificar el 14 de no-
vembre de 2005.

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat marca la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat al·legacions;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants Chiquitín, de Barcelona, ubicada
al c. Numància, 131, codi 08049415, amb
efectes a partir del final del curs 1998-1999.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestativa-
ment 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, 20 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.060.035)

RESOLUCIÓ EDC/802/2006, de 20 de
març, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre d’educació preesco-
lar La Lloca, de Santpedor.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre d’educació preescolar La Lloca, de
Santpedor, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent 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 i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre d’educació preescolar La Lloca, de
Santpedor, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció 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, 20 de març de 2006

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)
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Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL BAGES

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Santpedor.
Localitat: Santpedor.
Codi: 08057606.
Denominació: La Lloca.
Adreça: c. Fira, 28.
Titular: Esc. Bressol La Lloca de Santpedor,
SCP.
NIF: G62453048.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre d’educació preescolar La Lloca, de
Santpedor, amb efectes a partir de la fi del
curs 2004-2005.

(06.060.036)

RESOLUCIÓ EDC/803/2006, de 21 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’in-
fants Tabatha, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Tabatha, de Barcelona, en petició
de canvi de titularitat, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Tabat-
ha, de Barcelona, per canvi de titularitat, en
els termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Reial de-
cret 828/2003, de 27 de juny, dins el termi-
ni previst per a la implantació de l’educació
preescolar.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la

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

Barcelona, 21 de març de 2006

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: 08050600.
Denominació: Tabatha.
Adreça: c. Sèquia Comtal, 11.
Titular: Pilar Gallardo Pérez i Silvia Bachs Do-
bon, SCV.
NIF: G58723719.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Silvia Bachs Dobon, amb NIF
40968055H, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent al de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Llar d’infants amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

(06.067.040)

RESOLUCIÓ EDC/804/2006, de 20 de
març, de cessament d’activitats de la llar
d’infants privada Los Diablillos, de Bar-
celona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Los
Diablillos, de Barcelona, que es va haver de
notificar mitjançant l’Edicte de 9 de gener
de 2006 (DOGC núm. 4558, de 25.1.2006).

Atès que s’ha exhaurit els terminis que
per a l’audiència a l’interessat marca la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions correspo-
nents;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants privada Los Diablillos, de Bar-
celona, ubicada al c. Luis Antúnez, 5, codi
08053820, amb efectes a partir del final del
curs 2003-04.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
pu  articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 20 de març de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.065.168)

RESOLUCIÓ EDC/806/2006, de 21 de
març, per la qual es declara el cessament
d’activitats de diversos centres privats de
formació de persones adultes.

Instruït l’expedient de cessament d’acti-
vitats dels centres relacionats en l’annex;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret el que
disposen l’article 2 del Decret 72/1994, pel
qual es regulen els centres de formació
d’adults, i l’article 11 de l’Ordre de 19 de
juliol de 1994, que n’estableix el règim d’au-
torització, i un cop comprovada la interrup-
ció en el funcionament dels centres durant
un període superior a un curs acadèmic,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats dels
cinc centres privats de formació de perso-
nes adultes, les dades identificatives dels
quals es relacionen en l’annex.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre general 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.
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Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Denominació: Centre de Formació d’Adults
Sant Genís dels Agudells.
Codi: 08057060.
Adreça: Saldes, 3 i 5.
Titular: Escola d’Aprenents Sant Genís dels
Agudells.
NIF: Q-05800339C.

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Denominació: Centre de Formació d’Adults
Ramiro de Maeztu.
Codi: 08065081.
Adreça: Ramiro de Maeztu s/n.
Titular: Antonio Torres Blanco.
DNI: 26151264-B.

Comarca: Barcelonès.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi: 08033675.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Adreça: Castellvell, 10/12.
Titular: Jesús Escudero Ardeo-Acadèmia
Central Catalana, SA.
DNI: 14.507.798

Comarca: Gironès.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Denominació: Centre de Formació d’Adults
AASS.
Codi: 17007191.
Adreça: Noguer, 3.
Titular: Associació per a l’atenció de serveis
i solidaritat AASS.
NIF: G-17413584.

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Codi: 08055014.
Denominació: Centre de Formació d’Adults
Forum Granollers.
Adreça: av. Prim, 136/146, 1a.
Titular: Ensenyament i Formació, SL.
NIF: B-60522455.

(06.067.038)

RESOLUCIÓ EDC/807/2006, de 21 de
març, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a una secció d’edu-
cació secundària de Sant Quirze de Besora.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de la sec-
ció d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat 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 secundà-
ria i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a la secció d’educació secundà-
ria de Sant Quirze de Besora, amb codi
08058428, ubicat al c. del Mestre Quer, 13,
de Sant Quirze de Besora (Osona), la nova
denominació específica Bisaura.

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, 21 de març de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.067.039)

RESOLUCIÓ EDC/811/2006, de 24 de
març, per la qual es convoquen proves d’ac-
cés als ensenyaments de grau superior de
dansa per al curs 2006-2007.

D’acord amb el Decret 76/2002, de 5 de
març, pel qual s’estableix l’ordenació curri-
cular dels ensenyaments de dansa de grau
superior i se’n regula la prova d’accés, el
Departament d’Educació ha de convocar i
organitzar les proves d’accés per valorar la
maduresa, els coneixements, les aptituds i
les habilitats específiques de les persones
aspirants a cursar aquests ensenyaments.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Convocatòria i nombre de places
Es convoquen les proves d’accés als en-

senyaments superiors de dansa per al curs
2006-2007 en les especialitats de pedago-
gia de la dansa i de coreografia i tècniques
d’interpretació de la dansa.

El nombre de places ofertades per a cada
especialitat es farà públic pel Conservatori
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.
Les places seran cobertes per ordre decrei-
xent de puntuacions obtingudes a la prova
d’accés, amb prioritat per a les persones
aspirants que s’hagin presentat en el cen-
tre en què volen cursar els estudis.

—2 Persones aspirants
2.1 Per participar a les proves d’accés

a les diferents especialitats dels ensenya-
ments de grau superior de dansa, caldrà
haver superat el batxillerat o estudis equi-
valents i el tercer cicle del grau mitjà de
dansa. Podrà inscriure’s condicionalment qui
estigui cursant el segon curs del batxillerat
i encara no disposi de les qualificacions
corresponents. Aquestes qualificacions hau-
ran de presentar-se abans de l’inici de les
proves.

2.2 No obstant les exigències de l’apar-
tat anterior, també es podrà accedir al grau
superior de dansa sense complir els requi-
sits acadèmics esmentats mitjançant la su-
peració d’una prova d’accés a l’especialitat
a què s’opti, que garanteixi que la persona
aspirant té tant els coneixements i les apti-
tuds pròpies del grau mitjà com les habili-
tats específiques i els coneixements bàsics
necessaris per cursar amb aprofitament els
ensenyaments de grau superior.

—3 Inscripció a la prova
3.1 La sol·licitud d’inscripció a les pro-

ves es podrà presentar entre els dies 2 de
maig i 2 de juny de 2006, al Conservatori
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre,
pl. Margarida Xirgu, s/n, Barcelona.

3.2 S’adjuntarà a la sol·licitud:
Fotocòpia del document d’identitat.
Original i fotocòpia del títol de batxiller o

acreditació d’estudis equivalents.
Certificat d’estudis del tercer cicle del

grau mitjà de dansa o d’estudis equivalents.
Quatre fotografies amb mida de carnet,

amb el nom escrit al darrera.
Currículum amb una fotografia.
Memòria justificativa dels treballs i activi-

tats realitzats, amb la seva corresponent
acreditació, en relació amb l’especialitat a
la qual es vol accedir (únicament aspirants
sense el requisit del tercer cicle del grau
mitjà de dansa)

3.3 En fer la inscripció la persona aspi-
rant haurà de determinar l’especialitat en la
qual es vol inscriure així com la voluntat, si
és el cas, de realitzar l’exercici d’exposició
oral , d’acord amb l’apartat 9 d’aquesta
Resolució.

3.4 Les persones aspirants que dispo-
sen d’un títol d’una especialitat regulada pel
Decret 76/2002, de 5 de març, i volen cur-
sar una segona especialitat hauran de su-
perar la prova d’accés corresponent. El
centre determinarà el percentatge de pla-
ces assignades a aquests aspirants.
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—4 Convocatòria extraordinària
En el cas que un cop completat el procés

de matriculació inherent a la convocatòria
ordinària, el centre disposi de places va-
cants, podrà obrir un nou període d’inscrip-
ció i haurà de fer públiques les dates de les
proves.

—5 Objectiu
L’objectiu de les proves per a les perso-

nes aspirants amb requisits serà verificar la
possessió d’aptituds específiques per cur-
sar amb aprofitament els estudis de l’espe-
cialitat a la qual s’opta.

L’objectiu de les proves per a les perso-
nes aspirants sense requisits és demostrar
la possessió, tant dels coneixements i ap-
tituds propis del grau mitjà, com de les ha-
bilitats específiques i coneixements bàsics
necessaris per cursar amb aprofitament els
ensenyaments de grau superior.

—6 Tribunals avaluadors
Les persones que componen els tribunals

qualificadors seran nomenades per la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva.

Els tribunals qualificadors, un per cada es-
pecialitat, constaran d’un president o presi-
denta i quatre vocals. En podran formar part
persones titulades de l’especialitat, docents
d’ensenyament superior amb coneixements
específics de l’àmbit o persones de notori
prestigi professional en la pedagogia o co-
reografia de la dansa.

—7 Desenvolupament i supervisió de les
proves

Les proves es desenvoluparan al Conser-
vatori Superior de Dansa de l’Institut del Te-
atre.

La Inspecció d’Educació supervisarà el
desenvolupament de les proves.
—8 Contingut de les proves

Les proves constaran de dos exercicis.
8.1 Primer exercici de la prova d’accés

amb requisits acadèmics
El primer exercici començarà el dia 7 de

juny a les 10 hores, serà escrit i comú a les
dues especialitats; versarà sobre temes
generals relacionats amb la dansa i té com
a objectiu comprovar la formació artística de
la persona aspirant a través de la utilització
del llenguatge, la comprensió de conceptes
i la capacitat de relacionar i sintetitzar.

Consistirà en un comentari escrit, que
tractarà sobre aspectes de cultura general
i aspectes concrets de dansa referits a ví-
deos i textos suggerits en la llista que s’hau-
rà fet pública prèviament.

Aquest exercici es qualificarà entre 0 i 10
punts i serà necessària una puntuació míni-
ma de 5 punts per poder continuar la pro-
va.

El resultat d’aquest exercici es farà pú-
blic, al tauler d’anuncis del Conservatori
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre,
en un termini màxim de 48 hores de la seva
realització. Dins dels dos dies següents a la
publicació dels resultats, la persona aspi-
rant podrà reclamar per escrit la revisió de
la qualificació provisional, que serà resolta
en igual termini.

8.2 Primer exercici de la prova d’accés
sense requisits acadèmics.

El primer exercici començarà el dia 7 de
juny a les 10 hores. S’avaluarà la maduresa

intel·lectual i la formació artística de l’aspi-
rant, i segons el cas, les activitats desenvo-
lupades en l’àmbit de la dansa.

Per als aspirants que no estiguin en pos-
sessió del títol de batxillerat o no hagin
superat uns estudis equivalents, consistirà
en un comentari, que tractarà sobre aspec-
tes de cultura general i aspectes concrets
de dansa referits a vídeos i textos suggerits
en la llista que s’haurà fet pública prèvia-
ment, més un altre comentari sobre un tema
d’actualitat proposat pel tribunal que els
aspirants podran respondre per escrit.

Aquest exercici es qualificarà entre 0 i 10
punts i serà necessària una puntuació míni-
ma de 5 punts per poder continuar la pro-
va.

Per als aspirants que no hagin aprovat els
estudis corresponents al tercer cicle de grau
mitjà de dansa, consistirà en un comentari
que l’aspirant podrà respondre per escrit
sobre aspectes de cultura general i aspec-
tes concrets de dansa referits a vídeos i
textos suggerits en la relació que s’haurà
fet pública prèviament, més una exposició
oral dels treballs i les activitats realitzats en
l’àrea de l’especialitat corresponent, segui-
da d’un debat amb el tribunal.

Aquest exercici es qualificarà entre 0 i 10
punts i serà necessària una puntuació míni-
ma de 5 punts per poder continuar la pro-
va.

Per als aspirants que no estiguin en pos-
sessió del títol de batxiller o equivalent i que
tampoc hagin aprovat els estudis correspo-
nents al tercer cicle de grau mitjà de dansa,
consistirà en dos comentaris que l’aspirant
podrà respondre per escrit, el primer sobre
aspectes de cultura general i aspectes con-
crets de dansa referits a vídeos i textos
suggerits en la relació que s’haurà fet públi-
ca prèviament, el segon sobre un tema d’ac-
tualitat proposat pel tribunal, més una ex-
posició oral dels treballs i les activitats
realitzats en l’àrea de l’especialitat corres-
ponent, seguida d’un debat amb el tribu-
nal.

Aquest exercici es qualificarà entre 0 i 10
punts i serà necessària una puntuació míni-
ma de 5 punts per poder continuar la pro-
va.

El resultat d’aquest exercici es farà pú-
blic, al tauler d’anuncis del Conservatori
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre,
en un termini màxim de 48 hores de la seva
realització. Dins dels dos dies següents a la
publicació dels resultats se’n podrà instar
una revisió, mitjançant escrit adreçat al tri-
bunal qualificador, tot manifestant les al·le-
gacions que es considerin pertinents; el tri-
bunal qualificador emetrà resolució en igual
termini.

8.3 Segon exercici de la prova d’accés
amb requisits i sense requisits acadèmics

El segon exercici, a realitzar si s’ha supe-
rat el primer, es referirà a l’especialitat ele-
gida i tindrà caràcter teoricopràctic. Tindrà
com a objectius:

a) En l’especialitat de pedagogia de la
dansa: avaluar els coneixements generals
tècnics, artístics, creatius i interpretatius de
la dansa, que posseeix la persona aspirant
i la seva aptitud per transmetre’ls.

b) En l’especialitat de coreografia i tècni-
ques d’interpretació de la dansa: avaluar els

coneixements generals del repertori coreo-
gràfic i de les tècniques de dansa que pos-
seeix la persona aspirant i la seva aptitud
per analitzar els recursos emocionals, ex-
pressius i artístics que són necessaris per a
la creació.

Aquest exercici es qualificarà entre 0 i 10
punts, i per a la seva superació serà neces-
sària una puntuació igual o superior a 5
punts.

—9 Prova voluntària
Les persones aspirants, amb requisits o

sense, que hagin manifestat en la sol·licitud
d’inscripció la voluntat de realitzar aquesta
prova, disposaran d’un exercici d’exposició
oral de caràcter voluntari.

9.1 En el cas de la prova d’accés a què
fa referència l’apartat 2.1 d’aquesta Reso-
lució (amb requisits acadèmics), la persona
aspirant podrà fer una exposició oral sobre
els treballs i activitats realitzats en l’àrea de
l’especialitat corresponent, degudament
documentats.

9.2 En el cas de la prova d’accés a què
fa referència l’apartat 2.2 d’aquesta Reso-
lució (sense requisits acadèmics):

Quan no es disposi del títol de batxillerat
o equivalent, la persona aspirant podrà fer
una exposició oral sobre els treballs i les
activitats realitzats en l’àrea de l’especiali-
tat corresponent, degudament documen-
tats.

Quan no es tingui aprovat el tercer cicle
de grau mitjà de dansa, la persona aspirant
podrà fer una exposició oral sobre un tema
lliure relacionat amb l’especialitat correspo-
nent.

Quan no es disposi del títol de batxillerat
o equivalent i tampoc estigui aprovat el ter-
cer cicle de grau mitjà de dansa, la persona
aspirant podrà fer una exposició oral sobre
un tema lliure relacionat amb l’especialitat
corresponent.

9.3 El centre farà públic el calendari i du-
rada de l’exposició amb una antelació míni-
ma de 2 dies.

—10 Qualificació global
10.1 La qualificació global de la prova

resultarà de calcular la mitjana aritmètica
entre les puntuacions obtingudes entre el
primer i el segon exercici. Per a la supera-
ció de la prova serà necessari haver apro-
vat cadascun dels exercicis que la compo-
nen.

10.2 La prova voluntària servirà per mi-
llorar fins a 1 punt la qualificació global de
la prova sense que en cap cas es pugui
superar la qualificació total de 10 punts.

10.3 El centre farà pública una única llis-
ta definitiva d’aspirants que superen la pro-
va d’accés.

—11 Reclamacions
11.1 Es podran presentar reclamacions

per escrit en el registre del Conservatori
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre
dins dels tres dies següents a la publicació
de la qualificació global; en igual termini el
tribunal qualificador es reunirà per estudiar
i resoldre les reclamacions presentades. A
aquests únics efectes, el dissabte no es
considerarà dia hàbil. S’aixecarà l’acta cor-
responent de la reunió.
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Al peu de la llista de publicació del resul-
tat de les reclamacions, s’indicarà el termi-
ni i l’òrgan davant el qual es podrà presen-
tar reclamació.

11.2 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació davant la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per mitjà d’un escrit presentat als Serveis
Territorials d’Educació a Barcelona-ciutat a
través de la direcció del centre, en el termi-
ni de deu dies hàbils a partir de l’endemà
de la publicació del resultat.

El director o directora del centre trametrà
als serveis territorials les reclamacions que
rebi, juntament amb la còpia de la primera
reclamació i la còpia de l’acta de la reunió
del tribunal avaluador en la qual s’hagi es-
tudiat la reclamació, la còpia de les proves
realitzades per la persona aspirant, la copia
del currículum i qualsevol altra documenta-
ció que, a iniciativa pròpia o a instància de
la persona interessada, consideri pertinent
d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció
d’Educació, els serveis territorials trametran
les reclamacions abans de deu dies a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa amb tota la documentació i l’in-
forme de la Inspecció d’Educació. La Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva les resoldrà abans de deu dies, amb
notificació a la persona interessada.

—12 Nombre de convocatòries
Cada aspirant disposarà d’un nombre mà-

xim de quatre convocatòries per superar la
prova d’accés o per millorar la qualificació.

—13 Validesa de la prova
La superació de la prova d’accés faculta

únicament per matricular-se en el curs aca-
dèmic per al qual ha estat convocada.

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

Barcelona, 24 de març de 2006

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

(06.080.098)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/3353/2005, de 18 de novembre, per
la qual s’implanta, amb caràcter experi-
mental, l’oferta de la modalitat de forma-
ció professional a distància, en el curs
2005-2006 (DOGC núm. 4518,  pàg.
38774, de 25.11.2005).

Atès que s’ha observat una errada al text
original de la resolució esmentada, tramès
al DOGC i publicat al núm. 4518, pàg.
38774, de 25.11.2005, se’n detalla la cor-
recció oportuna:

A la pàgina 38775, apartat 2.1, on diu:
“codi 0804523”,

ha de dir:
“codi 08045203”.

Barcelona, 20 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.065.153)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/3355/2005, de 21 de novembre, per
la qual es convoca la realització de les pro-
ves per a l’obtenció dels títols de tècnic i
tècnic superior de determinats cicles for-
matius de formació professional específi-
ca (DOGC núm. 4518, pàg. 38776, de
25.11.2005).

Havent observat una errada al text origi-
nal de la Resolució esmentada, tramès al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i publicat al núm. 4518, pàg. 38776, de
25.11.2005, se’n detalla la correcció opor-
tuna:

A la pàgina 38779, apartat 14.4, on diu:
“amb l’exempció del crèdit de Formació

en centres de treball”,
ha de dir:

“amb l’excepció del crèdit de Formació
en centres de treball”.

Barcelona, 20 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.065.156)

RESOLUCIÓ EDC/810/2006, de 27 de
març, per la qual es modifica la Resolució
EDC/137/2006, de 26 de gener, de convo-
catòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents.

D’acord amb el que estableix la base
5.3.5 de la Resolució EDC/137/2006, de 26
de gener, de convocatòria de proves per a
la provisió de places de funcionaris docents,
el dia 17 de març de 2006, a les 10 hores,
va tenir lloc l’acte de sorteig dels membres
de tribunals a la seu central del Departament
d’Educació.

Una vegada finalitzat el sorteig es va ob-
servar que algunes de les persones selec-
cionades no complien el requisit d’ocupar
un lloc de treball de la mateixa especialitat
en centres docents o serveis educatius
establert a la base 5.3 de la Resolució EDC/
137/2006, de 26 de gener.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Anul·lar el resultat del sorteig dels
membres dels tribunals realitzat el dia 17 de
març de 2006.

—2 Modificar la base 5.3.5 de la Resolu-
ció EDC/137/2006, de 26 de gener, i esta-

blir que l’acte de sorteig dels membres dels
tribunals tindrà lloc el dia 3 d’abril de 2006,
a les 16.30 hores a la seu central del De-
partament d’Educació (Via Augusta, 202-
226, 08021 Barcelona).

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 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, 27 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.081.187)

RESOLUCIÓ EDC/812/2006, de 15 de
març, de modificació de la Resolució EDC/
2931/2005, de 10 d’octubre, per la qual es
resol el concurs de trasllats convocat per la
Resolució EDC/2921/2004, de 19 d’octu-
bre.

Mitjançant la Resolució EDC/2921/2004,
de 19 d’octubre (DOGC núm. 4252, de
3.11.2004), s’anuncia la convocatòria de
concurs de trasllats per proveir llocs de tre-
ball vacants a la Inspecció d’Educació, als
centres públics d’ensenyaments secunda-
ris, a les escoles oficials d’idiomes i a les
escoles d’art (Correcció d’errades al DOGC
núm. 4256, pàg. 22407, de 9.11.2004).

La Resolució EDC/2931/2005, de 10
d’octubre, resol l’esmentat concurs de tras-
llats (DOGC núm. 4491, de 18.10.2005).

A l’annex 5 d’aquesta Resolució, consta
l’estimació de la reclamació presentada per
la senyora M. Isabel Sentís Sedó; aquesta
estimació havia de comportar l’afectació de
la destinació adjudicada a dos participants
més, fet que per errada s’ometé consignar.

Alhora, contra aquesta Resolució de 10
d’octubre la senyora M. Reina Forés Gomis
ha interposat un recurs de reposició que
s’ha resolt per resolució de 15 de març de
2006. Atès que s’ha constatat que proce-
deix l’estimació parcial d’una de les seves
pretensions, per tractar-se d’una errada de
fet a les vacants adjudicades que afecta
directament l’adjudicació de destinacions de
l’esmentat concurs de trasllats, d’acord amb
el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/
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92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, cal modificar les
adjudicacions als participants que resulten
afectats, atenent, si escau, les seves peti-
cions, la puntuació acreditada i les al·le-
gacions que han presentat durant el tràmit
d’audiència corresponent,

Resolc:

Modificar l’annex 3 de la Resolució EDC/
2931/2005, de 10 d’octubre, en els termes
següents:

—1 Anul·lar la destinació adjudicada als
funcionaris que es detallen a continuació,
als quals s’adjudica, com a conseqüència
de l’estimació parcial del recurs interposat
per la senyora M. Reina Forés Gomis, la
destinació definitiva en el lloc de treball que
s’especifica tot seguit:

Especialitat: llengua catalana i literatura.
Nom: M. Reina Forés Gomis.
DNI: 039860134F.
Puntuació total: 069,2000.
Sense adjudicació.

Especialitat: llengua catalana i literatura.
Nom: Joaquim Salvador Simó.
DNI: 073384126G.
Puntuació total: 043,5000.
Denominació centre (localitat): IES Sòl de
Riu (Alcanar).

Especialitat: llengua catalana i literatura.
Nom: Àlvar Vaño Sanz.
DNI: 020419823D.
Puntuació total: 042,1000.
Denominació centre (localitat): IES Mare de
Déu de la Candelera (L’Ametlla de Mar).

Especialitat: llengua catalana i literatura.
Nom: Albert Aragonés Salvat.
DNI: 040927184H.
Puntuació total: 039,3000.
Sense adjudicació

—2 Anul·lar la destinació adjudicada als
funcionaris que es detallen a continuació,
als quals s’adjudica, com a conseqüència
de l’estimació de la reclamació interposada
per la senyora M. Isabel Sentís Sedó, la
destinació definitiva en el lloc de treball que
s’especifica tot seguit:

Especialitat: llengua catalana i literatura.
Nom: Montserrat Martins Guerra.
DNI: 077096730-V.
Puntuació total: 036,0000.
Denominació centre (localitat): IES El Foix
(Santa Margarida i els Monjos).

Especialitat: llengua catalana i literatura.
Nom: Maria Gabarro Roig.
DNI: 035077658J.
Puntuació total: 035,5000.
Denominació centre (localitat): SES de Mas-
quefa (Masquefa).

—3 Modificar l’annex 7 de la Resolució de
10 d’octubre de 2005, en els termes se-
güents:

Incloure, a l’esmentat annex 7, els funci-
onaris que es detallen tot seguit:

Nom: M. Teresa Díaz Bertrán.
DNI: 039674714J.
Puntuació final acreditada: 66,3400.

Nom: Joaquim Salvador Simó.
DNI: 073384126G.

Nom: Àlvar Vaño Sanz.
DNI: 020419823D.

Nom: Montserrat Martins Guerra.
DNI: 077096730-V.

Nom: Maria Gabarro Roig.
DNI: 035077658J.

—4 Modificar l’annex 8 de la Resolució de
10 d’octubre de 2005, en els termes se-
güents:

Incloure, a l’esmentat annex 8, apartat “a)
Per estimació de recurs” el funcionari que
es detalla tot seguit:

Nom: Albert Aragonés Salvat.
DNI: 040927184H.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
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 directo-
ra general de Personal Docent, 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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 15 de març de 2006

P. D. (Resolució de 19.10.2004,
DOGC de 3.11.2004)

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

(06.081.162)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/137/2006, de 26 de gener, de convo-
catòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents (DOGC núm.
4562, pàg. 4867, de 31.1.2006).

Havent observat una errada al text de
l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 4562, pàg. 4867, de
31.1.2006, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina 4874, base 5.10.d), on diu:
“d) L’elaboració del contingut de la prova

pràctica, que serà la mateixa per a tots els
tribunals de cada especialitat.”,
ha de dir:

“d) L’elaboració del contingut de la prova
pràctica, que serà la mateixa per a tots els
tribunals de cada especialitat, sempre que
es faci de manera simultània.

”Quan els aspirants d’un tribunal realitzin
la prova pràctica en moments diferents tin-
drà les mateixes característiques però no ha
de ser idèntica.”

Barcelona, 23 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.080.095)

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre EDC/
105/2006, de 14 de març, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la
concessió d’ajuts a l’alumnat d’educació pri-
mària dels centres educatius públics i pri-
vats concertats, per a l’assistència a colò-
nies d’immersió en llengües estrangeres a
Catalunya, i s’obre la convocatòria pública
per a l’edició del curs 2005-2006 (DOGC
núm. 4597, pàg. 13397, de 21.3.2006)

Havent observat una errada en el text de
l’esmentada Ordre, tramesa al DOGC i pu-
blicada al núm. 4597, pàg. 13397, de
21.3.2006, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina 13397, a l’article 3 apartat 2,
on diu:

“Per completar el cost total de les colò-
nies, els beneficiaris de la modalitat A hau-
ran d’abonar 120,00 euros i els de la mo-
dalitat B, 209,00 euros”,
ha de dir:

“Per completar el cost total de les colò-
nies, els beneficiaris de la modalitat A hau-
ran d’abonar 120,00 euros i els de la mo-
dalitat B, 290,00 euros”,

Barcelona, 24 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.081.186)

RESOLUCIÓ EDC/805/2006, de 21 de
març, de cessament del senyor Jordi Gibert
Bonet com a responsable d’habilitació dels
Serveis Territorials del Departament d’Edu-
cació a Tarragona.

Atès que per la Resolució de 10 de març
de 1998, el senyor Jordi Gibert Bonet fou
nomenat per ocupar el lloc de responsable
d’habilitació dels Serveis Territorials dels De-
partament d’Educació a Tarragona, d’acord
amb la corresponent convocatòria pública;

Atès que el senyor Jordi Gibert Bonet,
amb efectes del dia 1 de febrer de 2006, ha
passat a ocupar un altre lloc de treball
d’acord amb el seu nomenament com a fun-
cionari del cos de gestió d’Administració de
la Generalitat de Catalunya, segons la Re-
solució de GAP/139/2006, de 24 de gener,
de nomenament de funcionaris de l’escala
de gestió d’administració general del cos de
gestió d’Administració de la Generalitat de
Catalunya (núm. de registre de la convoca-
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tòria 100) publicada al DOGC núm. 4562,
de 31.1.2006;

Vist el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

El senyor Jordi Gibert Bonet cessa del lloc
de treball de responsable d’habilitació dels
Serves Territorials del Departament d’Edu-
cació a Tarragona, amb efectes del dia 31
de gener de 2006.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar amb caràcter po-
testatiu recurs de reposició davant la con-
sellera d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, o bé recurs
contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos a comptar de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, d’acord
amb el que preveuen 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,
i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 21 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.066.173)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1230/06).

—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: 1230/06.

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

pressió de barreres arquitectòniques a la Llar
d’infants Sant Ramon Nonat de Girona (Gi-
ronès).

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: 180.000,84 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

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

D.
En el cas que es tracti d’empreses es-

trangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la docu-
mentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis de 360.001,68 eu-
ros anuals.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Per anys addicionals de garantia

oferts: fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals; fins 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.

d) Reducció del termini: fins a 15 punts.

—8 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.

—9 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 9.00 a 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 8

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.

—10 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 des de l’en-
demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
al 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.

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

Barcelona, 22 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.086.164)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0095/06).

—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: 0095/06.

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

nitors per al menjador, esbarjo i temps lliure
al CEIP Mediterrània de Sant Adrià de Be-
sòs.

b) Termini d’execució: des de l’1 d’abril
de 2006 fins al 31 de desembre de 2006
(excepte el període comprés de juliol i
agost).

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import mensual: 15.000,00 euros, IVA in-

clòs.
Import total: 105.000,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Criteris de valoració
Preu de l’oferta: puntuació màxima fins a

60 punts.
Es valorarà el preu ofertat de la manera

següent: l’oferta més econòmica rebrà la
màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran
una puntuació proporcional d’acord amb el
diferencial de percentatges respecte a l’ofer-
ta amb més puntuació.

Forma de realització del servei
Fins a 20 punts desglossats en:
Plantejament del temps lliure d’acord amb

la programació de les activitats del lleure
aprovada pel centre (10 punts).

Treball específic a desenvolupar en el
menjador (10 punts).

Organització del menjador (5 punts).
Hàbits de comportament en la forma de

menjar i hàbits d’higiene i de salut (5 punts).
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Millores presentades per l’empresa
Fins a 20 punts desglossats en:
Possbilitat d’ampliar el número de moni-

tors en el servei (10 punts).
Propostes de formació continuada per els

monitors (10 punts).

—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: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous, a les
18,00 hores i divendres a les 14.00 hores;
del 10 al 13 d’abril de 2006, ambdós inclo-
sos, a les 14.00 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 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 des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions 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, 23 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.086.177)

RESOLUCIÓ d’aprovació de les instruccions
relatives al dret a les indemnitzacions al per-
sonal funcionari que participi en els òrgans de
selecció de les proves selectives del personal
docent de l’any 2006.

Mitjançant la Resolució de 26 de gener
de 2006 (DOGC núm. 4562, de 31.01.2006),
s’han convocat les proves per a la provisió
de places de funcionaris docents de l’any
2006.

L’actuació del personal funcionari en els
òrgans de selecció per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents suposa una
major dedicació i alhora comporta als mem-
bres unes despeses associades als despla-
çaments fora del seu lloc habitual de tre-
ball. L’article 23 del Decret 337/1988, de 17
d’octubre, de regulació i actualització d’in-
demnitzacions per raó de serveis a la Ge-
neralitat de Catalunya, preveu l’assistència
com a indemnització abonable al personal
per la seva participació en tribunals d’opo-
sició. Així mateix, regula que les percepci-
ons derivades d’aquest capítol seran com-
pat ibles amb les “dietes” que puguin
correspondre als que per l’assistència es
desplacin de la seva residència oficial.

D’acord amb l’experiència en anys ante-
riors, cal prendre determinades mesures en
el sentit d’agilitar la tramitació d’aquestes
indemnitzacions, harmonitzar els imports en
funció de les càrregues de treball i introduir
mecanismes que facilitin la fiscalització i el
control posterior.

Per tot l’exposat i vista la proposta de la
directora de Serveis, d’acord amb la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya,

Resolc,

Únic. Aprovar les instruccions relatives al
dret a les indemnitzacions del personal fun-
cionari que participi en els òrgans de selec-
ció de les proves selectives del personal
docent de l’any 2006 (Convocatòria EDC/
137/2006) que s’annexen.

Barcelona, 24 de març de 2006

Ramon Martinez i Deu
Secretari general

ANNEX

Instruccions relatives al dret a les indemnit-
zacions del personal funcionari que participi
en els òrgans de selecció de les proves se-
lectives del personal docent de l’any 2006.

1. Àmbit d’aplicació
1.1. Les presents instruccions s’aplica-

ran als membres dels tribunals i comissions

de selecció de les proves per a la provisió
de places de funcionaris docents de l’any
2006, convocades mitjançant Resolució de
26 de gener de 2006 (DOGC núm. 4562,
de 31.01.2006).

1.2. El funcionament d’aquests òrgans
de selecció haurà d’adequar-se al previst en
el capítol II “Òrgans col·legiats” de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999.

1.3. Tenen dret a indemnització els mem-
bres que s’hagin constituït com a tribunal o
com a comissió de selecció (president/a,
secretari/ària i vocals).

1.4. També té dret a indemnització el
personal assessor quan intervingui amb
motiu del seu assessorament al tribunal.
D’acord amb el punt 5.9 de les bases de la
convocatòria, correspon a la Direcció Ge-
neral de Personal Docent el nomenament
previ del personal assessor.

2. Assistències
2.1. Es fixa, en funció de la naturalesa

dels òrgans de selecció i del seu procedi-
ment, un límit màxim d’assistències.

N: Nre. màxim assistències

Perfil de l’òrgan de selecció N

Tribunal procediment lliure .................... 33
Tribunal procediment accés .................. 27
Tribunal procediment lliure i accés ....... 37
Tribunal únic ........................................... 37
Comissió de selecció ............................. 11

2.2. La directora general de Personal
Docent, dins d’aquest límit, autoritzarà una
programació bàsica d’activitats. El nombre
màxim de sessions amb dret a assistències
s’adequarà al nombre màxim d’aspirants
presentats.

2.3. També dóna dret al cobrament
d’una assistència la participació dels pre-
sidents dels tribunals en les sessions de co-
ordinació de la seva especialitat  con-
vocades per la comiss ió de se lecció
corresponent. Per aquest concepte podran
percebre indemnitzacions per un màxim de
tres assistències.

2.4. Totes les sessions de treball vàlides
del tribunal o comissió de selecció donen
dret a l’abonament d’una assistència a ca-
dascun dels membres presents. En el su-
pòsit de celebrar-se més d’una sessió del
tribunal o de la comissió de selecció en un
mateix dia, només podrà acreditar-se una
sola assistència per a cadascun dels òrgans.
Per a la validesa de la sessió caldrà tenir
present la necessitat que se n’aixequi acta
i que siguin presents un mínim de tres
membres de l’òrgan de selecció.

2.5. L’acta de la reunió és el document
acreditatiu de l’activitat del tribunal a efec-
tes de la justificació del dret al cobrament
de l’assistència.

2.6. D’acord amb la previsió de l’article
25.4 del Decret 337/1988, de 17 d’octubre,
de regulació i actualització d’indemnitzaci-
ons per raó de serveis a la Generalitat de
Catalunya, els imports d’aquestes indem-
nitzacions són els següents:
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Categoria membres Sessió en dia Categoria 1 Categoria 2
President/a i Secretari/ària Laboral 56,00 52,00

Festiu 84,00 78,00
Vocal Laboral 52,00 48,00

Festiu 78,00 72,00

2.7. Tenen la consideració de dies fes-
tius els dissabtes, diumenges, festes ofici-
als i els dies de les festes locals en la loca-
litat de la seu dels tribunals.

3. Mòduls de desplaçament
3.1. Per compensar, en el seu conjunt,

les despeses de desplaçament i manuten-
ció derivades de la participació en els òr-
gans de selecció, s’abonarà per cada as-
sistència acreditada un import addicional en
concepte de dieta.

3.2. També s’aplicarà aquesta compen-
sació a les reunions, sessions informatives
o de presentació de documentació que
hagin estat convocades pels òrgans del De-
partament d’Educació.

3.3. Es fixen els imports per a les des-
peses de desplaçament i manutenció per
trams, en funció de la distància entre la
localitat seu del tribunal o comissió de se-
lecció i el centre de treball.

Mòdul Import
Mateixa localitat .......................... 15,00  €

Diferent localitat
a menys de 20 km ........................ 25,00 €

Mòdul Import

De 20 km i a menys de 40 km .... 35,00 €
De 40 km i a menys de 60 km .... 45,00 €
De 60 km i a menys de 90 km .... 60,00 €
De 90 km i a menys de 120 km.. 75,00 €
De 120 km
i a menys de 150 km ................... 90,00 €
De 150 km
i a menys de 180 km ................ 105,00 €
A partir de 180 km .................... 125,00 €

3.4. En les reunions territorials de la
Comissió d’Educació Infantil, aquesta in-
demnització es calcularà en funció de la
distància entre la localitat de la seu desig-
nada en cada territori per a aquestes reuni-
ons i el centre de treball.

3.5. Les persones que hagin assistit a
l’acte previ a la constitució dels òrgans de
selecció, convocades amb motiu de la seva
designació com a suplents i que finalment
no formin part del tribunal, tindran dret a in-
demnització en concepte de dietes, les
quals caldrà tramitar-les mitjançant el por-
tal EPOCA seguint els criteris i el procedi-
ment ordinaris. Els fulls de liquidació de

dietes hauran d’estar signats per la perso-
na interessada i conformats pel secretari de
l’òrgan de selecció. Per tal d’acreditar la
seva presència caldrà que figurin en l’acta
corresponent.

4. Membres de tribunal i comissions de
selecció

4.1. En el supòsit de coincidència en un
mateix dia de les sessions de tribunal i de
comissió de selecció per alguns dels seus
membres, aquestes reunions donaran dret
a dues indemnitzacions en concepte d’as-
sistències i per l’aplicació del mòdul de
desplaçament de la comissió de selecció
s’aplicarà com a referència la distància entre
la localitat seu del tribunal del qual es formi
part i la localitat de la comissió de selecció.

5. Indemnitzacions en concepte d’allot-
jament

5.1. Per a l’abonament de les despeses
d’allotjament caldrà sol·licitar l’autorització
prèvia mitjançant escrit motivat, adreçat a
la directora general de Personal Docent.

5.2. Els membres que tinguin autoritza-
des indemnitzacions en concepte d’allotja-
ment hauran de realitzar la liquidació d’in-
demnitzacions en concepte de trasllat,
manutenció i allotjament mitjançant el por-
tal EPOCA seguint els criteris  i el procedi-
ment ordinaris.

5.3. La resta de casuística que es pugui
presentar serà tractada de manera individu-
alitzada.
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