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RESOLUCIÓ EDU/2768/2007, de 5 de 
setembre, de citació a termini d’interessats 
en el recurs contenciós administratiu núm. 
290/2006, interposat pel senyor Manuel Valero 
Doménech.

En compliment del que ha ordenat el 
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu 
núm. 290/2006, interposat pel senyor Manuel 
Valero Doménech;

D’acord amb el que disposa l’article 49 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se 
davant el Jutjat esmentat, en el termini de nou 
dies a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles in-
teressats en el recurs contenciós administratiu 
290/2006, interposat contra la resolució de la 
directora general de Personal Docent en relació 
amb el recurs de reposició interposat contra la 
resolució de 29 de juliol de 2005, per la qual 
s’adjudiquen les destinacions als funcionaris 
i al personal interí del cos de mestres i dels 
cossos de professorat d’ensenyaments secun-
daris per al curs 2005-2006. La vista d’aquest 
procediment s’ha fixat pel dia 26 de febrer de 
2008 a les 10.40 hores a la Sala de Vistes del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de 
Barcelona (Ronda Universitat, núm.18), a la 
qual poden anar acompanyats de les proves 
que els interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a termi-
ni mitjançant la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 5 de setembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.248.073)

RESOLUCIÓ EDU/2769/2007, de 7 de setem·
bre, per la qual es nomena la senyora Maria 
Pilar Casanova Seuma assessora en matèria 
de comunicació institucional de l’entorn web 
del Departament d’Educació.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública;

Vist el que preveu el Decret 2/2005, d’11 
de gener, sobre el règim jurídic del personal 
eventual de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que 
m’han estat conferides,

Resolc:

Nomenar la senyora Maria Pilar Casanova 
Seuma assessora en matèria de comunicació 
institucional de l’entorn web, amb els drets i 
obligacions inherents al lloc mentre l’ocupi i 
que s’indiquen tot seguit:

Funcions:
a) Assessorar el/la conseller/a, el/la secreta-

ri/ària general i els/les directors/es generals en 
matèria dels continguts, control i coordinació de 
l’entorn web del Departament d’Educació.

b) Planificar les propostes de millora en 
l’àmbit de l’estratègia de comunicació adre-
çada a la comunitat educativa mitjançant 
l’entorn web.

c) Elaborar, coordinar i avaluar propostes per 
a la millora de l’accessibilitat de la informació 
del Departament d’Educació disponible en 
l’entorn web.

d) Definir l’estratègia dels continguts de 
l’entorn web del Departament d’Educació.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, nivell 
de destinació 24.4, complement específic 
26.040,48 euros anuals (amb jornada de 
dedicació especial).

Barcelona, 7 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.250.012)

ORDRE EDU/325/2007, de 10 de setembre, 
per la qual s’aprova l’ús de diversos tràmits 
telemàtics relatius al procés de subvencions 
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als ajuntaments per al foment de la participació 
en activitats extraescolars dels centres educa·
tius sufragats amb fons públics, convocat pel 
Departament d’Educació.

L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu 
comú, insta les administracions públiques a 
promoure la incorporació de tècniques elec-
tròniques, informàtiques i telemàtiques en el 
desenvolupament de la seva activitat i l’exercici 
de les competències.

Dins del Pla d’acció e-Europe 2002, la 
Generalitat de Catalunya va endegar, mitjan-
çant un acord de govern de 13 de juliol de 
1999, el projecte d’Administració Oberta de 
Catalunya, amb la finalitat d’acostar els seus 
serveis a la ciutadania mitjançant l’ús de les 
noves tecnologies de la informació i de la 
comunicació.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics 
regula les comunicacions electròniques entre 
les diferents administracions públiques i la seva 
cooperació per a l’impuls de l’administració 
electrònica.

Amb la voluntat d’assolir una major efi-
ciència en els tràmits relatius al procés de 
subvencions als ajuntaments per al foment 
de la participació en activitats extraescolars, 
dels centres educatius sufragats amb fons 
públics, el Departament d’Educació vol obrir 
la possibilitat que els ens locals puguin rea-
litzar els diferents tràmits per via telemàtica, 
mitjançant l’extranet de les administracions 
públiques de Catalunya, el portal electrònic 
eaCat.

El Departament d’Educació adapta els 
tràmits indicats a les peculiaritats de la 
prestació de serveis per mitjans telemà-
tics, i creu convenient que es pugui fer ús 
d’aquestes tecnologies en el procés de 
subvencions als Ajuntaments per al foment 
de la participació en activitats extraescolars, 
dels centres educatius sufragats amb fons 
públics. Per aquest motiu, i en aplicació de 
l’article 11 del Decret 324/2001, de 4 de 
desembre, relatiu a les relacions entre els 
ciutadans i l’Administració de la Generalitat 
mitjançant internet,

Ordeno:

Article 1. Aprovació i adaptació del proce·
diment

1.1 S’aproven, en els termes que aquesta 
Ordre estableix, els tràmits relatius al procés de 
subvencions als ajuntaments per al foment de 
la participació en activitats extraescolars dels 
centres educatius sufragats amb fons públics, 
que s’esmenten a continuació:

Sol·licitud d’ajuts i subvencions.
Comunicació de la Resolució.
Presentació de la documentació justifi-

cativa.
1.2 Els tràmits indicats, que es continuen 

regint per la normativa que els és d’aplicació, 
s’adapten a les peculiaritats de la prestació 
de serveis utilitzant les tècniques telemàtiques 
mitjançant les normes que estableix aquesta 
Ordre.

1.3 Els tràmits indicats s’efectuaran pels 
mitjans telemàtics de l’extranet de les admi-
nistracions públiques catalanes (http://www.
eacat.net) en els termes que estableix aquesta 
Ordre.

Article 2. Sol·licituds, comunicacions i trame·
sa de documentació

2.1 Els tràmits efectuats per mitjans te-
lemàtics tenen els mateixos efectes jurídics, 
han de complir els mateixos requisits i estan 
sotmesos a les mateixes condicions que els 
efectuats per la resta de mitjans admesos 
en dret.

2.2 La Direcció General d’Administració Lo-
cal informarà les entitats locals interessades que 
prèviament s’hagin adherit al portal electrònic 
eaCat dels requisits i recursos necessaris per 
poder emplenar els formularis corresponents. 
Per fer la presentació per mitjans telemàtics és 
necessari disposar d’un certificat de signatura 
electrònica reconegut emès per l’Agència Ca-
talana de Certificació, Cat-Cert.

Els formularis corresponents als tràmits, 
així com les instruccions per trametre’ls per 
mitjans telemàtics, estaran a disposició de 
les entitats locals interessades al portal abans 
esmentat.

2.3 Els documents tramesos per mitjans 
telemàtics es consideraran presentats davant 
l’Administració quan s’inscriguin en el Registre 
corporatiu d’entrada i sortida de documents 
de la Generalitat de Catalunya i quedi cons-
tància a l’assentament d’entrada de les dades 
següents:

Número de registre d’entrada.
Data i hora de presentació.
Tipus de document i assumpte.
Identificació de l’ens local interessat i de la 

persona que n’exerceix la representació.
Identificació de l’òrgan al qual s’adreça la 

documentació.

Article 3. Registre
L’únic registre telemàtic habilitat per a la 

recepció dels documents relatius a aquests 
tràmits per mitjans telemàtics és el Registre 
corporatiu d’entrada i sortida de documents 
de la Generalitat de Catalunya.

Article 4. Tractament de les dades
La presentació de documents relatius al 

procés per qualsevol dels mitjans admesos 
en dret implica el consentiment de la persona 
interessada perquè la Generalitat de Catalunya 
tracti les dades de caràcter personal neces-
sàries per a la prestació del servei.

Article 5. Còmput de terminis
El registre electrònic permet la presentació 

de sol·licituds, escrits i comunicacions tots 
els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores 
del dia.

A efectes del còmput de terminis fixats en 
dies hàbils o naturals, la presentació en un 
dia inhàbil s’entendrà realitzada en la primera 
hora del primer dia hàbil següent.

Article 6. Efectes de la presentació de sol·
licituds, comunicacions i documents

6.1 Les sol·licituds, comunicacions i 
documents presentats telemàticament són 
vàlids i eficaços sempre que es compleixin 
els mecanismes d’autenticació establerts a 
l’article 2 d’aquesta Ordre i sigui indubtable 

la seva autoria i la voluntat de la persona 
interessada.

6.2 Les entitats locals interessades poden 
acreditar la presentació dels documents relatius 
als tràmits esmentats a l’article 1 d’aquesta 
Ordre aportant la confirmació de la recep-
ció per part del portal electrònic eaCat que 
haurà d’incorporar, com a mínim, les dades 
següents:

Número de registre d’entrada.
Data i hora de presentació.
Tipus de document i assumpte.
Identificació de l’ens local interessat i de la 

persona que n’exerceix la representació.
Identificació de l’òrgan al qual s’adreça la 

documentació.

Article 7. Sistema de consulta i seguiment 
de la tramitació

Un cop presentats els documents dels 
tràmits previstos a l’article 1 d’aquesta Or-
dre, les entitats locals interessades poden 
consultar i fer el seguiment de l’expedient 
administratiu per qualsevol dels mitjans le-
galment establerts.

Barcelona, 10 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.253.002)

RESOLUCIÓ EDU/2790/2007, de 6 d’agost, 
per la qual s’autoritza l’obertura i el funcio·
nament del centre docent estranger Piccolo 
Mondo, de Sant Cugat del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents serveis territorials del De-
partament d’Educació en petició d’autorització 
d’obertura i funcionament del centre docent 
estranger Piccolo Mondo, de Sant Cugat del 
Vallès, per impartir ensenyaments d’acord 
amb el sistema educatiu italià a alumnes es-
panyols i estrangers, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat el compliment dels 
requisits exigits per la normativa d’aplicació, 
en concret per la Llei orgànica 8/1985, de 3 
de juliol, reguladora del dret a l’educació; la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació; el Reial decret 806/1993, de 28 de 
maig, sobre règim de centres docents es-
trangers a Espanya, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats, i vista la declaració 
emesa pel cònsol general d’Itàlia a Barcelona 
sobre el reconeixement dels ensenyants al 
país d’origen;

Atès que s’han seguit tots els tràmits proce-
dimentals exigits per la normativa d’aplicació 
en aquesta matèria,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura i el funcionament del 
centre docent estranger Piccolo Mondo, de 
Sant Cugat del Vallès, que impartirà ensenya-
ments d’acord amb el sistema educatiu italià 
a alumnes espanyols i estrangers, les dades 
del qual es descriuen a continuació:
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Serveis territorials: Vallès Occidental.
Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Unitat de població: Valldoreix.
Codi: 08068665.
Denominació: Piccolo Mondo.
Adreça: c. Uruguai, 14-16.
Titular: Ambra, Gatta y Asociados, SL.
NIF del titular: B64484025.
Nivells autoritzats: asilo nido i scuola ma-
terna.
Capacitat: 51 llocs escolars per a asilo nido i 
34 llocs escolars per a scuola materna.
Capacitat total del centre: 85 llocs escolars.

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

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

Així mateix, previ al recurs contenciós ad-
ministratiu, poden interposar recurs de repo-
sició 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 Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 6 d’agost de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.213.103)

RESOLUCIÓ EDU/2791/2007, de 7 de 
setembre, per la qual es suprimeix la zona 
escolar rural La Talaia, de Sant Jaume dels 
Domenys.

La contínua modificació de les necessitats 
dels serveis d’escolarització aconsellen ade-
quar les estructures educatives a la canviant 
realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat convenient 
la supressió de la zona escolar rural La Talaia, 
de Sant Jaume dels Domenys.

D’acord amb els informes de la Inspecció 
d’Educació i els acords dels corresponents 
consells escolars dels col·legis d’educació 
infantil i primària que integren aquesta zona 
escolar rural, i segons amb el que s’estableix 
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 Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Article 1
Suprimir la zona escolar rural La Talaia, amb 

codi 43009400, de Sant Jaume dels Domenys 
(Baix Penedès).

Article 2
Els afectes acadèmics i administratius es con-

sideren des de la fi del curs escolar 2006-07.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre 

de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà 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 potestativa-
ment recurs de reposició, abans del recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.248.071
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