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ORDRE EDC/186/2004, de 7 de juny, de
convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball durant el curs 2003-2004.
Els plans de transició al treball són accions formatives que el Departament d’Educació desenvolupa des de l’any 1986.
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Aquestes accions estan incloses en el
marc dels programes de garantia social, la
regulació bàsica dels quals recull el Decret
123/2002, de 16 d’abril, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels programes de garantia social a Catalunya.
Atès que aquests plans s’adrecen a joves que no van assolir els objectius de
l’educació secundària obligatòria, i que, en
alguns casos, es troben en entorns socioeconòmics desfavorits i presenten una situació d’especial necessitat econòmica,
s’ha considerat convenient subvencionar les
despeses de transport i manutenció que els
suposa la realització de pràctiques en empreses durant la seva participació en els
plans esmentats.
De conformitat amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en
ús de les facultats atribuïdes en l’article 12
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació
Permanent,
Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts a alumnes que realitzen plans de
transició al treball durant el curs 2003-2004.
Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta
convocatòria, les quals s’estableixen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts
un import total màxim de 33.642,00 euros, a càrrec de la posició pressupostària
D/482130300/4225 del centre gestor
1305 del pressupost de 2003 prorrogat
per al 2004.
Article 4
Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.
Per justificar el compliment de la finalitat per
a la qual es concedeix l’ajut, i l’aplicació dels
fons a aquesta finalitat, s’haurà de seguir el
que estableix la base 4 d’aquesta Ordre.
Article 5
Es delega en el director general de Formació Professional i Educació Permanent la competència per resoldre aquesta convocatòria.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la

seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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 juny de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
ANNEX 1
Bases
—1 Objecte i import màxim de l’ajut
L’objecte d’aquests ajuts és reduir el cost
de transport i manutenció en el període de
pràctiques en empreses a joves inscrits en
plans de transició al treball, que en resultin
beneficiaris segons els criteris econòmics
que estableix la base 2 d’aquesta Ordre.
L’import màxim de l’ajut serà de 200,00
euros per persona beneficiària.
—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris dels ajuts esmentats els joves que estiguin realitzant plans
de transició al treball durant el curs 20032004, i que reuneixin els requisits de trobar-se en una circumstància familiar econòmicament desfavorida i visquin allunyats de
l’empresa on realitzen la formació pràctica.
—3 Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el model que
consta a l’annex 2, s’han d’adreçar al director general de Formació Professional i
Educació Permanent, i s’han de presentar
al Departament d’Educació, Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent (Servei de Programes de Transició),
Via Augusta, 202, 1D, 08021 Barcelona, directament, o 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. Quan la sol·licitud es
presenti en les oficines de correus s’haurà
de fer en un sobre obert, per tal que sigui
datada i segellada abans de ser certificada.
El termini de presentació de les sol·licituds
és de 10 dies hàbils, comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre
al DOGC.
—4 A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un informe del tècnic municipal adscrit al Pla de
transició al treball, on constarà la valoració
de la situació familiar i econòmica de la
persona sol·licitant, la formació professionalitzadora que cursa, el centre de treball
on realitza les pràctiques formatives i el
període de realització, així com l’assistència regular i l’aprofitament de la formació.
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—5 Comissió de selecció
Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió de selecció nomenada pel director general de Formació Professional i Educació Permanent, que estarà
formada pel subdirector general de Programes i Recursos, la cap del Servei de Programes de Transició, la responsable de
l’Àrea Jurídica i Econòmica, i un tècnic
docent.
—6 Criteris de concessió
Seran criteris preferents de concessió dels
ajuts:
a) Valoració de la situació econòmica familiar dels sol·licitants.
b) Valoració del progrés pedagògic dins
el Pla de transició al treball.
c) Percentatge d’assistència al curs.
d) Distància entre el domicili i l’empresa
on realitza les pràctiques.
—7 Resolució
El director general de Formació Professional i Educació Permanent resoldrà, per delegació, aquesta convocatòria en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. En qualsevol cas,
les sol·licituds presentades s’entendran
desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de les sol·licituds.
La resolució de concessió es notificarà a
les persones interessades. Contra la resolució del director general de Formació Professional i Educació Permanent es podrà
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació,
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, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
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.
—8 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part de les persones
beneficiàries d’alguna de les obligacions que
es deriven de la concessió de la subvenció,
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.
—9 Pagament
Un cop signada i notificada la resolució
de concessió, es lliuraran les quantitats concedides als alumnes beneficiaris.

ANNEX 2
Model de sol·licitud
Dades de l’alumne/a:
Nom i cognoms:
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DNI/NIF:
Adreça i codi postal:
Municipi i comarca:
Telèfon:
Localitat on realitzo les pràctiques:
Curs i PTT:
Dades bancàries:
Exposo:
1. Que estic realitzant durant aquest curs
2003-2004 un pla de transició al treball en
l’especialitat i localitat que figura a l’apartat
de dades de l’alumne/a.
2. Que adjunto la documentació requerida:
Informe del tècnic municipal adscrit al Pla
de transició al treball.
Altres.
Demano:
Que d’acord amb la convocatòria pública oberta per l’Ordre EDC/186/2004, de 7
de juny, de convocatòria pública per a la
concessió d’ajuts a joves que realitzen plans
de transició al treball durant el curs 20032004, sigui admesa aquesta sol·licitud i que
se m’atorgui l’ajut.
Localitat i data
Signatura
Sr. director general de Formació Professional i Educació Permanent
(04.155.153)

RESOLUCIÓ EDC/1669/2004, de 8 de juny,
per la qual es dóna publicitat del resultat del
sorteig públic realitzat per tal de determinar
el número a partir del qual es farà l’ordenació de les corresponents sol·licituds en el
procés de preinscripció i matrícula de determinats ensenyaments per al curs escolar
2004-2005.
Atesa la Resolució ENS/896/2004, de 6
d’abril, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matrícula de l’alumnat als
centres, per al curs 2004-2005, en els ensenyaments sufragats amb fons públics
d’educació preescolar i de règim general, i
en els d’arts plàstiques i disseny, de grau
mitjà de música i de dansa, i d’idiomes en
escoles oficials (DOGC núm. 4109, de
8.4.2004), i amb la finalitat d’unificar el procediment per dirimir les situacions d’empat
en el procés de preinscripció i matrícula
d’alumnes, previst al Decret 252/2004, d’1
d’abril, pel qual s’estableix el procediment
d’admissió de l’alumnat als centres docents
en els ensenyaments sufragats amb fons
públics;
D’acord amb el resultat del sorteig públic
fet el dia 8 de juny de 2004, a la seu central
del Departament d’Educació, per dirimir les
situacions d’empat del procés de preinscripció i matrícula dels ensenyaments de batxillerat, formació professional i cicles d’arts
plàstiques i disseny,

Resolc:
Donar publicitat al resultat del sorteig públic realitzat per tal de determinar el número a partir del qual s’efectuarà l’ordenació
de les corresponents sol·licituds en les si-

tuacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula dels ensenyaments de
batxillerat, formació professional i cicles
d’arts plàstiques i disseny, per al curs escolar 2004-2005, que és el següent: 20224.
Barcelona, 8 de juny de 2004
Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
(04.155.121)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació de quatre contractes d’obres.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu annex.
b) Termini d’execució: vegeu annex.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: vegeu
annex.
—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació empresarial: vegeu annex.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a
14.00 hores.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
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d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—9 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 10 hores.
—10 Despeses de l’Anunci: l’import
d’aquest Anunci serà a càrrec de les empreses adjudicatàries.
—11 Pàgina web on hi ha la informació relativa a la convocatòria i on es poden obtenir els plecs: http://www10.gencat.net/pls/
ense_lici/p01.menu.
Barcelona, 9 de juny de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX
Obra núm. 1
Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1021/04)
instal·lació de quatre mòduls prefabricats al
col·legi d’educació infantil i primària Martorell
II de Martorell (Baix Llobregat).
b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 148.025,07
euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet,
categoria D.
Obra núm. 2
Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1068/04)
Instal·lació de dos mòduls prefabricats al
col·legi d’educació infantil i primària
Masquefa de Masquefa (Baix Llobregat).
b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 79.166,50 euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup
C complet, categoria A.
Obra núm. 3
Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1072/04)
Instal·lació d’un mòdul prefabricat al col·legi d’educació infantil i primària Platon Sartí
d’Abrera (Baix Llobregat).
b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 69.004,18 euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup
C complet, categoria A.
Obra núm. 4
Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: (1073/04)
Instal·lació de dos mòduls prefabricats al
col·legi d’educació infantil i primària Can
Guardiola de Viladecans (Baix Llobregat).
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b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 62.010,93 euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup
C complet, categoria A.
(04.161.017)

RESOLUCIÓ EDC/1683/2004, de 20 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Escola Joviat dels Pirineus, de la
Seu d’Urgell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als serveis territorials corresponents del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Escola Joviat dels Pirineus, de la Seu d’Urgell, en petició d’autorització de modificació dels ensenyaments
de formació professional, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Escola Joviat dels Pirineus, de la Seu
d’Urgell, per ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, en
els termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Lleida, 20 de maig de 2004

ANNEX
COMARCA DE L’ALT URGELL

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: La Seu d’Urgell.
Localitat: La Seu d’Urgell.
Codi: 25008194.
Denominació: Escola Joviat dels Pirineus.
Adreça: Castellciutat s/n.
Titular: Fundació Joviat.
NIF: 39317970E.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà següents:
Família hotelera i turisme: cuina, 2 grups
amb 40 llocs escolars i serveis de restaurant i bar, 1 grup amb 20 llocs escolars.
Composició del centre a l’inici del curs 20032004:
Formació professional específica:
Cicles formatius de grau mitjà
Família hotelera i turisme
Cuina, 2 grups amb 40 llocs escolars.
Serveis de restaurant i bar, 1 grup amb
20 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.
Cicles formatius de grau superior:
Família informàtica
Administració de sistemes informàtics, 2
grups amb 60 llocs escolars.
Família hotelera i turisme
Informació i comercialització turístiques,
1 grup amb 30 llocs escolars.
Allotjament, 1 grup amb 30 llocs escolars.
Agència de viatges, 1 grup amb 30 llocs
escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(04.120.027)

RESOLUCIÓ EDC/1684/2004, de 24 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Tecnos, de Terrassa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als corresponents serveis territorials del Departament d’Ensenyament pel titular del centre docent privat Tecnos, de Terrassa, en
petició de modificació de l’autorització d’obertura per adequació de locals i de llocs escolars, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

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

Resolc:

A. Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
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Tecnos, de Terrassa, per adequació de locals i de llocs escolars, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sabadell, 24 de maig de 2004
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 al Vallès Occidental
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Codi: 08029684.
Denominació: Tecnos.
Adreça: c. Topete, 34.
Titular: Agrup. Pedagògica Tecnos, SCCL.
NIF: F08851966.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Tecnos per adequació de locals i de llocs escolars amb efectes a partir de l’inici del curs
2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats de la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 124 llocs escolars.
(04.132.008)

RESOLUCIÓ EDC/1673/2004, de 7 de juny,
de cessament de María del Pilar Carazo
Linares com a secretària del director general de Formació d’Adults.
Atès que la senyora María del Pilar Carazo Linares, mitjançant la Resolució de 20
de desembre de 1995 (DOGC núm. 2155,
de 17.1.1996), fou nomenada secretària del
director general de Formació d’Adults del
Departament de Benestar Social, posteriorment denominat Departament de Benestar
i Família d’acord amb el Decret 253/2002,
de 4 de novembre;
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Vist que el Decret 282/2004, d’11 de
maig, de reestructuració parcial dels departaments d’Ensenyament i de Benestar i
Família (DOGC núm. 4132, de 13.5.2004),
estableix que el Departament d’Ensenyament, posteriorment denominat Departament d’Educació d’acord amb el Decret
304/2004, de 25 de maig, assumeix les
competències i les funcions en matèria de
formació de persones adultes que tenia atribuïdes el Departament de Benestar i Família, així com els recursos humans i materials
directament o indirectament afectats;
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 promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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, 10 de juny de 2004
P.D.

Resolc:
La senyora María del Pilar Carazo Linares
cessa com a secretària del director general
de Formació d’Adults, amb efectes de 31
de maig de 2004.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
(04.139.021)

Barcelona, 7 de juny de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(04.156.104)

RESOLUCIÓ EDC/1702/2004, de 10 de
juny, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Sabadell.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;
Per tot això,

RESOLUCIÓ EDC/1701/2004, de 10 de
juny, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte d’obres.
En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions i Contractacions.
Núm. expedient: 242/03.
Objecte del contracte: adequació d’espais
a la planta tercera per a aules a l’institut
d’educació secundària Miquel Tarradell, de
Barcelona.
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4067, de 10.2.2004.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària Carme Simó-Sant Gregori, de Sabadell, amb codi 08055889, ubicat al carrer Cervantes, núm. 87-101, de Sabadell
(Vallès Occidental), la nova denominació
específica Miquel Martí i Pol.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva

Pressupost base de licitació: 449.793,34
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de març de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Teyco, SL.
Import adjudicació: 409.311,94 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 10 de juny de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.141.141)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació de quatre contractes d’obres.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu l’annex.
b) Termini d’execució: vegeu l’annex.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: vegeu
l’annex.
—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació empresarial: vegeu l’annex.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a
14.00 hores.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—9 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 10 hores.

Full de disposicions i actes administratius

—10 Despeses de l’Anunci: l’import
d’aquest Anunci serà a càrrec de les empreses adjudicatàries.
—11 Pàgina web on hi ha la informació relativa a la convocatòria i on es poden obtenir els plecs: http://www10.gencat.net/pls/
ense_lici/p01.menu.
Barcelona, 14 de juny de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX
OBRA NÚM. 1

Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: instal·lació de
dos mòduls prefabricats al col·legi d’educació infantil i primària Mas Lluhí, de Sant
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) (exp.
1078/04).
b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 114.414,17
euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup
C complet, categoria A.

RESOLUCIÓ EDC/1717/2004, de 7 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Santísima Trinidad, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Santísima Trinidad, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ampliació de locals, de redistribució d’espais,
i d’ampliació d’ensenyaments, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; 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,

OBRA NÚM. 2

Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: instal·lació de
dos mòduls prefabricats al col·legi d’educació infantil i primària Molins de Rei, de Molins
de Rei (Baix Llobregat) (exp. 1079/04).
b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 112.196,93
euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup
C complet, categoria A.
OBRA NÚM. 3

Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: instal·lació de
dos mòduls prefabricats al col·legi d’educació infantil i primària Viladecans II, de
Viladecans (Baix Llobregat) (exp. 1022/04).
b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 106.621,88
euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup
C complet, categoria A.

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Santísima Trinidad, de Barcelona, per ampliació de locals, obertura de l’etapa d’educació preescolar, redistribució d’espais de
l’etapa d’educació infantil, i obertura de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 7 de juny de 2004
P. D.

OBRA NÚM. 4

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Titular: Arquebisbat de Barcelona.
NIF: Q0800007G.
S’autoritza l’ampliació de locals al c. Mare
de Déu de Lorda, 2-10, amb efectes a partir de l’inici del curs 2004-05.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació preescolar, amb 4 unitats amb capacitat per a 58 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2004-05.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
S’autoritza la redistribució d’espais de
l’etapa de l’educació infantil quedant amb
3 unitats amb capacitat per a 63 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-05.
S’autoritza l’obertura de l’etapa de l’educació secundària obligatòria amb 4 unitats
amb capacitat per a 120 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-05.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-05
Educació preescolar: 4 unitats amb capacitat per a 58 llocs escolars,
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 63 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 120 llocs escolars.
(04.155.069)

RESOLUCIÓ EDC/1718/2004, de 8 de juny,
per la qual s’amplia la relació de centres de
l’annex 3 de la Resolució ENS/563/2004, de
10 de març, de convocatòria de la prova
específica d’accés al primer curs de grau
mitjà d’ensenyaments de dansa per al curs
2004-2005.
Mitjançant la Resolució ENS/563/2004,
de 10 de març, publicada al DOGC núm.
4093, de 17 de març, es va convocar la
prova específica d’accés al primer curs de
grau mitjà d’ensenyaments de dansa per al
curs 2004-2005. A l’annex 3 d’aquesta Resolució es detallen els centres públics i privats on es realitzen les proves específiques
d’accés.
Mitjançant la Resolució ENS/944/2004,
de 31 de març, publicada al DOGC núm.
4114, de 19 d’abril, es va autoritzar l’obertura del centre docent privat Centre de Grau
Mitjà de Dansa Laie, d’Alella.

Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: infraestructura d’edificis prefabricats al col·legi d’educació infantil i primària Pere IV, de Barcelona
(Barcelonès) (exp. 1204/04).
b) Termini d’execució: 2 mesos.

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

Atès que l’autorització d’obertura del centre s’ha fet amb posterioritat a la data de
publicació de la convocatòria de la prova
específica d’accés, cal incloure aquest centre en la relació de centres que realitzen la
prova.

Pressupost base de licitació: 213.486,37
euros (IVA inclòs).

COMARCA DEL BARCELONÈS

Per tot això,

Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet,
categoria E.
(04.163.105)

Serveis Territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08009235.
Denominació: Santísima Trinidad.
Adreça: c. Mare de Déu de Lorda, 3-5.
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Resolc:
S’amplia la relació de centres de l’annex
3 de la Resolució ENS/563/2004, de 10 de
març, de convocatòria de la prova especí-
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fica d’accés al primer curs de grau mitjà
d’ensenyaments de dansa per al curs 20042005, publicada al DOGC núm. 4093, de
17 de març de 2004, incloent-hi el centre
docent privat següent:
Barcelona II (comarques).
Centre de Grau Mitjà de Dansa Laie, d’Alella.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de noviembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 8 de juny de 2004
Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa
(04.146.037)

RESOLUCIÓ EDC/1725/2004, de 10 de
juny, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Torredembarra.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
Un cop comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits que
exigeix l’article 6, de l’annex del Decret 198/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;
Per tot això,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i
primària CEIP de Torredembarra, amb codi
43009242, ubicat a l’antiga ctra. Nacional
340, núm. 174, de Torredembarra (Tarragonès), la nova denominació específica L’Antina.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a

comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 10 de juny de 2004
P. D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)
Tomàs San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
(04.160.011)

RESOLUCIÓ EDC/1726/2004, de 9 de juny,
per la qual es modifica la composició de la
zona escolar rural Vinyes Verdes, dels
Hostalets de Pierola.
La contínua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització aconsella
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit s’ha considerat convenient la modificació de la zona escolar rural
Vinyes Verdes.
Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària afectats, i segons 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 Centres Docents,

Resolc:
Article 1
Modificar la composició de la zona escolar rural Vinyes Verdes, amb codi 08056808,
dels Hostalets de Pierola (l’Anoia), en el
sentit següent:
Deixa de formar part de la zona escolar
rural esmentada el col·legi d’educació infantil
i primària Renaixença, amb codi 08022793,
dels Hostalets de Pierola.
La nova seu de la zona escolar rural passa a ser el CEIP Francesc Mata i Sanghes,
amb codi 08026889, del c. Major, s/n, de la
Beguda Alta, municipi de Masquefa (l’Anoia).
Article 2
Els efectes acadèmics i administratius es
consideren des de l’inici del curs escolar
2004-2005.
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
administratiu davant la Sala Contenciosa
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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, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 9 de juny de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(04.139.019)

RESOLUCIÓ EDC/1727/2004, d’11 de
juny, per la qual es modifica la Resolució
ENS/912/2004, de 6 d’abril, per la qual es
resolen amb caràcter provisional les modificacions i renovacions dels concerts educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil.
El centre docent privat concertat Laia, de
Barcelona, amb codi 08035842, va sol·licitar
al mes de gener la modificació del concert
d’educació primària i d’educació secundària obligatòria actualment vigent. No obstant això, per un error de tramitació, la
Resolució ENS/912/2004, de 6 d’abril, per
la qual es resolen amb caràcter provisional
les modificacions i renovacions dels concerts educatius de centres docents privats
per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d’educació primària (DOGC núm.
4110, de 13.4.2004), només va resoldre la
sol·licitud d’educació secundària obligatòria.
Atès doncs que cal resoldre la sol·licitud
d’educació primària presentada pel centre
Laia, de Barcelona, amb codi 08035842 i
modificar conseqüentment, la resolució citada, a proposta de la Direcció General de
Centres Docents,
Resolc:
—1 Modificar l’annex 2 de la Resolució
ENS/912/2004, de 6 d’abril, per la qual es
resolen amb caràcter provisional les modificacions i renovacions dels concerts educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil, en el sentit que s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-

Full de disposicions i actes administratius

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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 11 de juny de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
Causa de denegació (CD):
(1) D’acord amb el que estableix l’article
75.5 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació, les
previsions de necessitats d’escolarització
del municipi on està ubicat el centre, per al
proper curs escolar 2004/05, no justifiquen
la concertació de les unitats sol·licitades,
atès que és suficient l’oferta de llocs escolars que presenten els centres sostinguts
amb fons públics del municipi.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat)
Municipi: Barcelona (Barcelonès)
Denominació: Laia.
Codi: 08035842.
Nivell educatiu i unitats concertades:
04-05: EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD:
(1).
05-06: EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD:
(1).
(04.141.044)

RESOLUCIÓ EDC/1729/2004, de 10 de
juny, per la qual es convoca concurs públic
per a la selecció de projectes d’educació
per a la salut en matèria de prevenció de
les drogodependències i de les conductes
de risc durant els cursos 2004-2005 i 20052006.
Les finalitats del sistema educatiu s’estableixen a cadascuna de les etapes de l’ensenyament obligatori. En concret, pel que
fa als hàbits i comportaments saludables a
l’etapa d’educació primària, es pretén, entre d’altres coses, que els infants desenvolupin la capacitat de valorar la higiene i salut
del seu propi cos, i a l’educació secundària
obligatòria, batxillerat i cicles formatius, es
pretén, entre d’altres coses, que els joves
desenvolupin la capacitat de valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la
salut, el consum i el medi ambient. Per a la
consecució de les esmentades finalitats, els
centres docents desenvolupen les programacions curriculars de les diverses àrees.

Així mateix, i atesa la importància de les
tasques preventives en matèria de salut, és
útil la coordinació de les actuacions de les
diverses administracions, tal com es fa entre la Direcció General de Salut Pública del
Departament de Salut i la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa del Departament d’Educació.
Per tot això,
Resolc:
—1 Obrir convocatòria per a la selecció de
projectes d’educació per a la salut en matèria
de prevenció de les drogodependències i de
les conductes de risc, per al període comprès
entre els cursos 2004-2005 i 2005-2006.
—2 Aprovar les bases reguladores per les
quals es regirà aquesta convocatòria, les quals
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 10 de juny de 2004
Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX 1
Bases
—1 Objecte
Es convoca concurs públic per a la selecció de 20 projectes d’educació per a la
salut en matèria de prevenció de les drogodependències i de les conductes de risc per
al període que comprèn els cursos 20042005 i 2005-2006.
—2 Tipus de projectes
2.1 Projectes individuals
Poden participar en aquesta convocatòria les zones escolars rurals (ZER), i els centres que imparteixin educació primària o
educació secundària, batxillerat i cicles formatius, tant públics com privats concertats,
que desitgin desenvolupar un projecte
d’educació per a la salut en prevenció de
les drogodependències i de les conductes
de risc.
Als exclusius efectes d’aquesta convocatòria s’assimila ZER a centre.
2.2 Projectes col·lectius.
També poden participar de manera conjunta diversos centres coordinats a través
d’un Centre de Recursos Pedagògics (CRP).
En aquest cas, el CRP presentarà el projecte amb la documentació de cadascun dels
centres.
—3 Tramitació de la sol·licitud
3.1 Les sol·licituds s’adreçaran al director general d’Ordenació i Innovació
Educativa, Programa de Salut a l’Escola,
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segons el model que figura a l’annex 2
d’aquesta Resolució i que es trobarà a
l’adreça http://www.gencat.net/ense.
Les sol·licituds es poden presentar directament al Departament d’Educació i als
serveis territorials 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.
En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’haurà de fer en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.
El termini per presentar les sol·licituds
s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza
el 15 de setembre de 2004.
3.2 A la sol·licitud caldrà adjuntar el projecte d’educació per a la salut proposat i el
certificat de la seva aprovació per part del
Consell Escolar. Quan es tracti de projectes
conjunts, el projecte s’haurà d’aprovar per
cada centre participant.
—4 Contingut del projecte
En l’elaboració del projecte caldrà tenir
present que l’educació per a la salut té un
caràcter transversal i, per tant, s’inclou en
part en el projecte educatiu i en el projecte
curricular de centre.
La descripció del projecte ha de preveure:
a) Objectius.
b) Metodologia.
c) Propostes d’activitats.
d) Seguiment i avaluació.
e) Relació i implicació, si n’hi ha, amb altres entitats: associacions de mares i pares
d’alumnes, ajuntaments, centres d’assistència primària, o d’altres.
—5 Compromís del centre
Els centres seleccionats es comprometen a dur a terme el projecte i a participar
en les activitats de formació i coordinació
del Programa d’Educació per a la Salut a
l’Escola, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
—6 Criteris de valoració
Per a la valoració del projecte es tindrà
en compte el seu desenvolupament dins
d’un projecte global d’educació per a la
salut, la implicació i participació de l’equip
docent i de les famílies, així com el suport
d’altres institucions (ajuntaments, serveis
sanitaris o d’altres) i els indicadors i criteris
d’avaluació del projecte.
—7 Selecció dels projectes
7.1 El director general d’Ordenació i Innovació Educativa resoldrà aquesta convocatòria, un cop vista la proposta de la comissió avaluadora, que estarà integrada per:
la cap del Servei d’Educació Especial i Programes Educatius, que actuarà de presidenta, un/a tècnic/a del Servei d’Educació Especial i Programes Educatius, un/a tècnic/a
del Servei de Programació, Avaluació i Recursos Pedagògics, un/a tècnic/a del Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola i
un/a representant de la Direcció General de
Salut Pública.
7.2 La resolució que aprovi els projectes seleccionats es farà pública als taulers
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d’anuncis del Departament d’Educació i dels
serveis territorials durant el mes d’octubre.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.
—8 Dotació de recursos
Els centres seleccionats rebran:
a) Assessorament en el centre, per part
del Programa d’Educació per a la Salut a
l’Escola, amb un màxim de 30 hores dins el
període que comprenen els cursos 20042005 i 2005-2006. El professor responsable del projecte i els altres professors participants rebran un certificat de formació de
15 hores per cada curs de participació en
el projecte.
b) Materials, propostes didàctiques i altres recursos del Programa d’Educació per
a la Salut a l’Escola, de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa.
—9 Memòria i seguiment del projecte
Un cop finalitzat el projecte, i abans del
30 de juny de 2006, els centres trametran
una memòria del projecte realitzat al Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola,
de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
El professional que faci l’assessorament
farà també el seguiment del projecte i en
trametrà un informe dins el mateix termini i
al mateix destinatari.

ANNEX 2

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

Resolc:
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrado Corazón, de Barcelona, per canvi de
denominació, en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 9 de juny de 2004
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

COMARCA DEL BARCELONÈS

Nom, cognoms i signatura del director del
centre.

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005266.
Denominació: Sagrado Corazón.
Adreça: c. Diputació, 326.
Titular: Sagrat Cor de Jesús, Rel. del.
NIF: Q0800082J.
S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Sagrat Cor-Diputació.

(04.161.010)

(04.139.026)

RESOLUCIÓ EDC/1730/2004, de 9 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrado Corazón, de Barcelona.

RESOLUCIÓ EDC/1731/2004, de 8 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Tuset, de Barcelona.

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

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Tuset, de Barcelona, en
petició de canvi de titularitat, es va instruir
l’expedient corresponent.

Denominació del projecte i referència a la
convocatòria.
Les dades del professor responsable del
projecte: nom, cognoms, NIF, especialitat i
situació administrativa en el centre.

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Tuset,
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 decret 828/2003, de 27 de juny, dins el termini previst per a la implantació de l’educació
preescolar.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 8 de juny de 2004
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

ANNEX

Model de sol·licitud
Dades del centre: nom, adreça, codi del
centre, NIF i telèfon.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 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,
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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: 08051771.
Denominació: Tuset.
Adreça: c. Tuset, 13.
Titular: Goenaga Tomás, M. Ángeles.
NIF: 46122976H.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor d’Escola Bressol Tuset, SL, amb
NIF B08896979, amb efectes a partir del dia
1 del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:
Llar d’infants amb capacitat per a 20 llocs
escolars.
(04.139.027)

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ EDC/1732/2004, de 9 de juny,
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats de la llar d’infants Nuestra Señora del
Carmen, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Nuestra Señora del Carmen, de
Barcelona, en petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

P. D.

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

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08054575
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Adreça: c. Vallespir, 79.
Titular: Boné Girol, Elena.
NIF: 37423879G.
S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Nuestra Señora del Carmen, de
Barcelona, amb efectes a partir de la fi del
curs 2003-04.
(04.161.009)

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Nuestra Señora del Carmen,
de Barcelona, en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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, 9 de juny de 2004

RESOLUCIÓ EDC/1733/2004, de 8 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Peter Pan, de Barcelona.

ter Pan, de Barcelona, per reducció d’unitats del nivell d’educació primària i transformació del nivell d’educació preescolar (anterior a la LOGSE) en l’etapa d’educació
infantil, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 8 de juny de 2004
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

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Peter Pan, de Barcelona,
en petició d’autorització de reducció d’unitats i de transformació del nivell d’educació
preescolar en educació infantil, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Pe-

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004869
Denominació: Peter Pan.
Adreça: c. Immaculada, 4.
Altres adreces: c. Anglí, 86.
Titular: Estudis Anglí, SCCL.
NIF: F60921004.
S’autoritza la reducció de 2 unitats amb
capacitat per a 50 llocs escolars del nivell
d’educació primària, amb efectes a partir de
la fi del curs 1996-1997.
S’autoritza la transformació de 3 unitats
de pàrvuls amb capacitat per a 75 llocs escolars de l’etapa de l’educació preescolar
(anterior a la LOGSE) en 3 unitats amb capacitat per a 75 llocs escolars de l’etapa
d’educació infantil, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-2005:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
(04.160.069)
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