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RESOLUCIÓ EDC/1810/2004, de 17 de
juny, per la qual es revoquen parcialment diverses subvencions atorgades a les corporacions locals titulars de centres d’educació preescolar mitjançant la Resolució ENS/
1400/2003, de 7 de maig.
Per la Resolució ENS/1400/2003, de 7 de
maig (DOGC núm. 3887, de 20.5.2003), es
va atorgar subvencions a les corporacions
locals titulars de centres d’educació preescolar, per al curs 2002-2003.
D’acord amb l’apartat quart de la Resolució esmentada la participació del Departament d’Educació en el finançament de les
places no podrà superar, en cap cas, la
tercera part del cost real del servei que s’hagi justificat.
Atès que en alguns casos la subvenció
supera la tercera part del cost real justificat
pel propi Ajuntament, d’acord amb 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 General de Centres
Docents,

Resolc:
Revocar parcialment diverses subvencions atorgades per la Resolució ENS/1400/
2003, de 7 de maig, a les corporacions
locals titulars de centres d’educació preescolar, d’acord amb l’annex adjunt, atès que
d’acord amb la justificació presentada, la
subvenció atorgada supera la tercera part
del cost real del servei.
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 requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposa l’article 44

Barcelona, 17 de juny de 2004

Import revocació: 6.287,82 euros.
Atorgat definitiu: 18.512,18 euros.
Municipi: Sant Pere de Ribes.
Centre: EEI Municipal Can Ramon Miret.
Codi: 08060046.
Import revocació: 4.330,52 euros.
Atorgat definitiu: 27.444,48 euros.

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT

Municipi: Sant Pere de Ribes.
Centre: EEI Els Tres Pins.
Codi: 08060186.
Import revocació: 5.914,37 euros.
Atorgat definitiu: 37.485,63 euros.

Municipi: Calaf.
Centre: EEI de Calaf.
Codi: 08060587.
Import revocació: 383,16 euros.
Atorgat definitiu: 23.641,84 euros.

Municipi: Sant Vicenç de Montalt.
Centre: EEI Els Garrofers.
Codi: 08045461.
Import revocació: 53,79 euros.
Atorgat definitiu: 82.871,21 euros.

Municipi: Igualada.
Centre: EEI La Lluna.
Codi: 08060332.
Import revocació: 132,35 euros.
Atorgat definitiu: 31.642,65 euros.

Municipi: Santa Fe del Penedès.
Centre: EEI Les Moreres.
Codi: 08047391.
Import revocació: 1.423,52 euros.
Atorgat definitiu: 7.876,48 euros.

Municipi: Igualada.
Centre: EEI La Ginesta.
Codi: 08061592.
Import revocació: 384,03 euros.
Atorgat definitiu: 91.840,97 euros.

Municipi: Torrelles de Foix.
Centre: EEI Alt Foix.
Codi: 08047261.
Import revocació: 7.229,98 euros.
Atorgat definitiu: 10.595,02 euros.

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Berga.
Centre: EEI Flor de Neu.
Codi: 08046062.
Import revocació: 3.324,16 euros.
Atorgat definitiu: 75.725,84 euros.
Municipi: La Granada.
Centre: EEI El Cuc.
Codi: 08054915.
Import revocació: 2.994,08 euros.
Atorgat definitiu: 18.705,92 euros.
Municipi: Mediona.
Centre: EEI Municipal de Mediona.
Codi: 08057497.
Import revocació: 2.146,59 euros.
Atorgat definitiu: 2.503,41 euros.
Municipi: Monistrol de Montserrat.
Centre: EEI El Cuc Verd.
Codi: 08047251.
Import revocació: 2.073,73 euros.
Atorgat definitiu: 13.426,27 euros.

Municipi: Vilobí del Penedès.
Centre: EEI Els Ocellets.
Codi: 08047157.
Import revocació: 3.801,96 euros.
Atorgat definitiu: 19.448,04 euros.
SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: La Jonquera.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 17005637.
Import revocació: 475,51 euros.
Atorgat definitiu: 40.599,49 euros.
Municipi: Llagostera.
Centre: EEI El Niu.
Codi: 17005856.
Import revocació: 922,45 euros.
Atorgat definitiu: 50.227,55 euros.
Municipi: Palau-saverdera.
Centre: EEI La Muntanyeta.
Codi: 17008031.
Import revocació: 10.535,33 euros.
Atorgat definitiu: 5.739,67 euros.

Municipi: Olost.
Centre: EEI Estel.
Codi: 08061567.
Import revocació: 4.960,00 euros.
Atorgat definitiu: 7.440,00 euros.

Municipi: Verges.
Centre: EEI de Verges.
Codi: 17007956.
Import revocació: 8.883,90 euros.
Atorgat definitiu: 15.916,10 euros.

Municipi: Pacs del Penedès.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08054265.
Import revocació: 999,32 euros.
Atorgat definitiu: 8.300,68 euros.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: Sant Llorenç d’Hortons.
Centre: EEI Municipal de Sant Llorenç d’Hortons.
Codi: 08060654.
Import revocació: 4.177,04 euros.
Atorgat definitiu: 22.172,96 euros.
Municipi: Sant Martí Sarroca.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08055816.
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Municipi: Anglesola.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007049.
Import revocació: 3.243,60 euros.
Atorgat definitiu: 11.481,40 euros.
Municipi: Artesa de Segre.
Centre: EEI El Bressol.
Codi: 25007165.
Import revocació: 9.343,86 euros.
Atorgat definitiu: 24.756,14 euros.
Municipi: La Pobla de Segur.
Centre: EEI Els Bolets.
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Codi: 25007979.
Import revocació: 5.576,47 euros.
Atorgat definitiu: 23.098,53 euros.
Municipi: Rosselló.
Centre: EEI Municipal de Rosselló.
Codi: 25008285.
Import revocació: 687,58 euros.
Atorgat definitiu: 17.137,42 euros.
Municipi: Vinaixa .
Centre: EEI Municipal.
Codi: 25007062.
Import revocació: 1.500,00 euros.
Atorgat definitiu: 7.800,00 euros.
SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: Aiguamúrcia.
Centre: EEI de Santes Creus.
Codi: 43007671.
Import revocació: 1.314,73 euros.
Atorgat definitiu: 7.985,27 euros.
Municipi: Bonastre.
Centre: EEI Municipal
Codi: 43007683.
Import revocació: 4.267,99 euros.
Atorgat definitiu: 5.032,01 euros.
Municipi: Falset.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007555.
Import revocació: 18.917,04 euros.
Atorgat definitiu: 8.982,96 euros.
Municipi: L’Arboç.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007622.
Import revocació: 2.297,89 euros.
Atorgat definitiu: 29.477,11 euros.
Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Mare de Déu de la Roca.
Codi: 43008377.
Import revocació: 3.675,13 euros.
Atorgat definitiu: 37.399,87 euros.
Municipi: Mont-roig del Camp.
Centre: EEI Petete.
Codi: 43008614.
Import revocació: 3.397,76 euros.
Atorgat definitiu: 34.577,24 euros.
Municipi: Rodonyà.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 43007749.
Import revocació: 985,01 euros.
Atorgat definitiu: 8.314,99 euros.
Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Centre: EEI Els Patufets.
Codi: 43007531.
Import revocació: 1.896,94 euros.
Atorgat definitiu: 40.728,06 euros.
SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Municipi: Benifallet.
Centre: EEI de Benifallet.
Codi: 43008821.
Import revocació: 902,9 euros.
Atorgat definitiu: 8.397,10 euros.
Municipi: El Pinell de Brai.
Centre: EEI del Pinell de Brai.
Codi: 43009953.
Import revocació: 6.068,77 euros.
Atorgat definitiu: 10.206,23 euros.

Municipi: Masdenverge.
Centre: EEI Mare de Déu del Roser.
Codi: 43009990.
Import revocació: 26,87 euros.
Atorgat definitiu: 10.823,13 euros.
Municipi: Tortosa (Bítem).
Centre: EEI Barrufets.
Codi: 43007634.
Import revocació: 2.790,58 euros.
Atorgat definitiu: 6.509,42 euros.
SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Can Folguera.
Codi: 08045276.
Import revocació: 7.299,71 euros.
Atorgat definitiu: 100.425,29 euros.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Centre: EEI Els Pins.
Codi: 08045288.
Import revocació: 1.733,03 euros.
Atorgat definitiu: 23.841,97 euros.
(04.166.007)

ORDRE EDC/221/2004, de 18 de juny, per
la qual s’obre convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per a la creació
de places d’educació preescolar en llars
d’infants de titularitat municipal, en casos
singulars.
La Generalitat de Catalunya ha promogut
la creació de places d’educació preescolar
en llars d’infants mitjançant la publicació de
convocatòries anuals de subvencions des
de l’any 2000. Amb la voluntat d’ampliar
aquesta iniciativa de foment, el Departament
d’Educació vol establir una línia de subvenció destinada a aquells municipis que proposin la creació d’un nombre elevat de places per a infants de 0 a 3 anys en llars
d’infants de la seva titularitat.
Per donar cobertura a aquesta voluntat
es va signar, en data 18 de setembre de
2003, un acord-marc entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
les entitats municipalistes, Federació de
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per a la
creació de places per a infants de 0 a 3 anys
en llars d’infants de titularitat municipal, en
casos singulars.
Amb la finalitat de promoure la creació de
noves places en llars d’infants, d’acord amb
el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
i d’acord amb l’informe de la Comissió de
Cooperació Local de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:
Article 1
Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les corporacions
locals que proposin la creació d’un nombre
671

elevat de places d’educació preescolar en
llars d’infants de la seva titularitat.
Article 2
Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren
a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 3
L’import màxim global de les subvencions plurianuals que s’atorguen és de
7.375.000,00 euros, distribuït d’acord amb
les anualitats següents:
2004: 375.000,00 euros.
2005: 1.500.000,00 d’euros.
2006: 2.000.000,00 d’euros.
2007: 2.000.000,00 d’euros.
2008: 1.500.000,00 d’euros.
La imputació de les subvencions concedides anirà a càrrec del crèdit 1304 D/
760130200/4222, de pla de foment de llars
d’infants, del pressupost dels anys corresponents.
Article 4
El termini per presentar la sol·licitud i la
documentació previstes a l’annex 2 d’aquesta Ordre és fins al 31 de desembre de 2006
a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds es presentaran davant els
serveis territorials d’Educació corresponents.
Article 5
El director general de Centres Docents resoldrà, per delegació, aquesta convocatòria, un cop aprovats els projectes de centres, i en el termini màxim de sis mesos des
de la presentació de la sol·licitud corresponent.
En qualsevol cas, s’entendran desestimades les sol·licituds no resoltes de manera
expressa en el termini màxim de 6 mesos
des de la seva presentació.
Posteriorment, es formalitzarà un conveni específic entre el Departament d’Educació i la corporació local beneficiària on constarà:
a) Identificació dels centres i nombre de
places a crear en cadascun dels centres.
b) El compromís de l’ajuntament de crear les places d’educació preescolar en un
termini no superior a dos anys a comptar a
partir de la signatura del conveni.
c) L’import total de la subvenció i la seva
distribució en anualitats.
Article 6
La resolució de la convocatòria serà notificada a cada corporació local de manera
individualitzada.
Així mateix, l’ens concedent donarà publicitat de les subvencions atorgades en el
tauler d’anuncis del Departament d’Educació, i en el cas que l’import sigui superior a
6.000,00 euros, les publicarà també al
DOGC.
Contra la resolució del director general de
Centres Docents, que exhaureix la via administrativa, les corporacions locals poden
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
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lunya en el termini de dos mesos a comptar
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, poden interposar potestativament requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposa l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 7
Les subvencions convocades no tenen
caràcter recurrent.

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 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 requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposa l’article 44
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 18 de juny de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
ANNEX 1
Bases
—1 Objecte de la convocatòria i període
en què s’ha d’efectuar l’activitat
La subvenció té per objecte fomentar la
creació d’un nombre elevat de places d’educació preescolar en llars d’infants de titularitat de les corporacions locals.
La subvenció es concedeix quan l’activitat efectuada per assolir la finalitat buscada
sigui l’actuació d’obres en edificis de nova
planta, o bé l’adequació o l’adquisició d’edificis preexistents.
L’activitat s’ha d’efectuar en un termini no
superior a dos anys des de la signatura del
conveni específic.
—2 Requisits dels beneficiaris i manera
d’acreditar-los
2.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions les corporacions locals de Catalunya que es trobin en una de les dues
situacions següents:
a) Ajuntaments que, atesa la demanda
existent, es comprometin a crear un nombre de 200 o més places, per a infants de

0 a 3 anys, en llar d’infants de la seva titularitat.
b) Ajuntaments que ja disposen d’una
oferta de 200 places, o més, per a infants de
0 a 3 anys, en funcionament en centres de
la seva titularitat, i que es comprometin a incrementar-les fins a igualar el nombre de línies d’aquest nivell educatiu amb el de línies
d’educació infantil de titularitat pública existent al municipi o un nombre inferior però, en
tot cas, serà necessari que la relació final,
entre el nombre de grups públics de P2 respecte del de P3, no sigui inferior al 70%.
2.2 Els ajuntaments hauran de presentar amb la sol·licitud de subvenció la documentació que s’assenyala a l’annex 2
d’aquesta Ordre en relació amb l’aprovació
del projecte del centre.

Per formalitzar el conveni caldrà que la corporació local presenti davant del Departament d’Educació la documentació que s’assenyala a l’annex 4 d’aquesta disposició.

—3 Justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i l’aplicació dels fons
percebuts
3.1 Una vegada acabades les obres realitzades, la corporació local lliurarà als
serveis territorials corresponents del Departament d’Educació la documentació que
s’assenyala a l’annex 3 d’aquesta Ordre.
3.2 La Secció d’Obres i Manteniment
dels corresponents serveis territorials emetrà un informe sobre l’adequació de les
obres realitzades al projecte aprovat.
Els serveis territorials trametran tota la documentació a què fa referència aquest punt
juntament amb l’informe de la Secció
d’Obres i Manteniment esmentat a la Direcció General de Centres Docents del Departament d’Educació.

—7 El beneficiari de la subvenció té l’obligació de facilitar tota la informació que li
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat, per la Sindicatura de Comptes o per altres òrgans competents.

—4 Criteris de valoració de la subvenció
4.1 Import de la subvenció.
L’import de la subvenció és el 50% del
cost de les obres efectuades i acreditades,
o el 50% del cost d’adquisició de l’immoble
i de la seva rehabilitació, si és el cas. L’import anterior té com a límit 2.950,00 euros
per plaça creada.
Si la corporació local rebés qualsevol altra subvenció per a la mateixa finalitat,
aquest import es descomptarà del cost de
l’obra i es calcularà de nou la subvenció
aplicant els criteris anteriors.
4.2 Determinació del nombre de places
subvencionables.
A l’efecte de determinar el nombre de places creades, i atès que el nombre màxim
d’alumnes per unitat és variable al tram
d’edat considerat, s’aplicaran els següents
criteris:
Centres d’1 unitat: 15 alumnes.
Centres de 2 unitats: 30 alumnes.
Centres de 3 unitats: 41 alumnes.
A partir de 3 unitats es considerarà que
les unitats que ultrapassin aquest nombre
estaran ocupades, de manera cíclica i consecutiva, per infants de 2 anys, d’1 any i de
menys d’1 any, i s’assignaran respectivament 20, 13 i 8 places a les unitats.
Les capacitats anteriors s’ajustaran en
funció dels metres quadrats mínims per plaça i la superfície de les aules exigits per la
normativa d’aplicació.

—2 La sol·licitud ha de contenir per a cada
centre:
a) Adreça de la llar d’infants, amb indicació si l’edifici és o no de nova planta.
b) Finalitat de l’activitat: a) ampliació d’un
centre; b) creació d’un centre nou.
c) Nombre de places de nova creació
amb indicació de les unitats respectives per
trams d’edat.
d) Import estimat del cost total de les
obres.

—5 La creació o ampliació del centre, segons el projecte aprovat, es formalitzarà mitjançant un conveni entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
la corporació local titular del centre.
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—6 Si abans de quinze anys a comptar de
la data de signatura del conveni de creació
o, si és el cas, de l’addenda de modificació
del conveni es produeix un canvi d’ús en
les instal·lacions o una privatització de la
titularitat del servei i es manté a la població
la demanda de places per a aquest tram
d’edat, la corporació local beneficiària de la
subvenció haurà de rescabalar la Generalitat de Catalunya amb l’import proporcional
del temps que falti fins completar el període
de quinze anys, més els interessos legals
de cada període.

ANNEX 2
Documentació necessària per a l’autorització del projecte de centre
—1 El Departament posarà a disposició de
les corporacions locals que vulguin sol·licitar
subvencions a l’empara d’aquesta Ordre un
model de full de sol·licitud. Aquest model
estarà a l’adreça d’Internet www.gencat.net/
ense i als serveis territorials del Departament
d’Educació.

—3 S’adjuntarà a la sol·licitud la documentació següent per a cada centre:
a) Plànol per triplicat de localització geogràfica del centre.
b) Plànols per triplicat i signats pel tècnic competent amb indicació dels espais del
centre, el seu ús i les superfícies. En cas
que es tracti de l’ampliació d’un centre cal
que els plànols reflecteixin la distribució
actual dels espais i de l’ampliació que es
vol efectuar.
c) Projecte bàsic de les obres a realitzar.
d) Memòria valorada.
e) Document on constin les dades registrals que acreditin que la corporació local
és propietària del solar i l’immoble.
f) Certificat del secretari de l’ajuntament
sobre el compliment de la quota de reserva
per a la integració social de minusvàlids, establerta a l’article 38 de la Llei 13/1982, de
7 d’abril (BOE de 30.4.1982).
g) Si és el cas, una còpia de la resolució
d’autorització prèvia a la desafectació dels
espais que es destinaran al servei públic de
la llar d’infants.
h) Acord del Ple de la corporació local
conforme s’assumeix el compromís d’exe-
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cutar les obres si es concedeix la subvenció del Departament d’Educació.

ANNEX 3
Documentació necessària per acreditar la finalització d’obres:
a) Certificat de fi d’obra emès per l’arquitecte director, amb indicació de la data de
finalització.
b) Certificat de l’interventor de la corporació local dels costos que han suposat les
obres realitzades a la corporació.
c) Declaració de l’import d’altres subvencions rebudes per a la mateixa finalitat, concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, si escau.

d’autorització temporal de funcionament, i
en conseqüència les corporacions locals
titulars, per tal que no decaigui la vigència
de l’autorització del centre hauran d’efectuar les adaptacions necessàries per complir els requisits mínims.
Amb la finalitat de promoure la creació de
noves places en llars d’infants, i de promoure la consolidació de les places amb vigència temporal, d’acord amb el capítol 9 del
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i d’acord amb
l’informe de la Comissió de Cooperació
Local de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:
ANNEX 4
Documentació necessària per formalitzar el
conveni de creació o en el seu cas de modificació del centre:
a) Certificat del tècnic competent de solidesa de l’edifici.
b) Certificat del tècnic competent conforme la instal·lació elèctrica reuneix els requisits reglamentaris.
c) Certificat del tècnic competent conforme la instal·lació energètica de la cuina i de
la calefacció reuneixen els requisits reglamentaris.
d) Certificat emès per l’òrgan competent
del Departament de Salut conforme l’edifici
reuneix les condicions higienicosanitàries i
de seguretat.
e) Relació de personal educador del centre amb la indicació de la titulació acadèmica.
(04.168.055)

ORDRE EDC/222/2004, de 18 de juny, per
la qual s’obre convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per a la creació
i la consolidació de places d’educació preescolar en llars d’infants de titularitat municipal.
Les administracions públiques tenen
l’obligació de garantir un nombre suficient
de llocs en llars d’infants per atendre l’escolarització de la població que els demani
places.
Per donar cobertura a aquesta voluntat
de creació de llocs en llars d’infants, les
diferents lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya han previst, des de l’any
2000, una partida pressupostària destinada a la concessió de subvencions per a la
creació i consolidació de places en llars
d’infants de titularitat municipal.
Pertoca ara mantenir l’impuls de creació
de llars d’infants que permeti la posada en
funcionament de nous llocs de titularitat
pública, en les edats de zero a tres anys,
amb la participació dels ajuntaments, amb
una llarga tradició de creació i gestió de llars
d’infants.
D’altra banda, un cert nombre de llars
d’infants de titularitat municipal disposa

Article 1
Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació de
places d’educació preescolar en llars d’infants de titularitat municipal, i per a la consolidació de places en centres del mateix
nivell i titularitat, autoritzades provisionalment.
Article 2
Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren
a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 3
L’import màxim global de les subvencions plurianuals és de 8.500.000,00 euros,
distribuït d’acord amb les anualitats següents:
2005: 3.000.000,00 d’euros.
2006: 5.500.000,00 d’euros
La imputació de les subvencions concedides anirà a càrrec del crèdit 1304 D/
760130200/4222, de pla de foment de llars
d’infants, del pressupost dels anys corresponents.
Article 4
El termini per presentar la sol·licitud i la
documentació previstes a l’annex 2 d’aquesta Ordre és fins al 31 de desembre de 2004
a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds es presentaran davant els
serveis territorials d’Educació corresponents.
Article 5
El director general de Centres Docents resoldrà provisionalment, per delegació,
aquesta convocatòria un cop s’hagi autoritzat el projecte de centre.
La resolució definitiva de la convocatòria
l’efectuarà, també per delegació, el director general de Centres Docents en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, un cop la corporació local hagi aportat la certificació del
secretari, conforme s’ha iniciat l’expedient
de contractació de les actuacions objecte
de la subvenció, amb la inclusió del termini
d’execució previst
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A l’efecte del còmput d’aquests sis mesos,
s’interromprà el termini per resoldre des de la
resolució provisional i fins que la corporació
local aporti la certificació esmentada.
En qualsevol cas, s’entendran desestimades les sol·licituds no resoltes de manera
expressa en el termini màxim de sis mesos
esmentat.
Si la previsió de fi d’obra és per a un exercici pressupostari posterior al de la concessió
de la subvenció, es podrà concedir una bestreta del 25% de l’import de la subvenció.
Article 6
La resolució de la convocatòria serà notificada a cada corporació local de manera
individualitzada.
Així mateix, l’ens concedent donarà publicitat de les subvencions atorgades en el
tauler d’anuncis del Departament d’Educació, i en el cas que l’import sigui superior a
6.000,00 euros, les publicarà també al
DOGC.
Contra la resolució del director general de
Centres Docents, que exhaureix la via administrativa, les corporacions locals 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 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, poden interposar potestativament requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposa l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 7
Les subvencions convocades no tenen
caràcter recurrent.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposa l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Full de disposicions i actes administratius

Barcelona, 18 de juny de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
ANNEX 1
Bases
—1 Objecte de la convocatòria i període
en què s’ha d’efectuar l’activitat
La subvenció té per objecte fomentar la
creació de places d’educació preescolar en
llars d’infants de titularitat de les corporacions locals, i consolidar-ne el nombre actual
en els centres de la mateixa titularitat i nivell
que, d’acord amb el seu conveni de creació, tenen caràcter temporal.
La subvenció es concedeix quan l’activitat efectuada per assolir la finalitat buscada
sigui l’actuació d’obres en edificis de nova
planta, o bé l’adequació o l’adquisició d’edificis preexistents. L’activitat s’ha d’efectuar
en un termini tal que permeti assolir l’objectiu que es pretén abans de l’1 de setembre
de 2006.
—2 Requisits dels beneficiaris i manera
d’acreditar-los
2.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions les corporacions locals de Catalunya
que, durant l’any 2004, hagin presentat el
projecte de creació de places d’educació
preescolar, ampliació, o bé adaptació a la
normativa vigent de la llar d’infants davant
del Departament d’Educació i que, una vegada aprovat aquest projecte, efectuïn dins
del termini previst de la convocatòria l’activitat per a la qual han sol·licitat la subvenció.
2.2 Les corporacions locals hauran de
presentar amb la sol·licitud de subvenció la
documentació que s’assenyala a l’annex 2
d’aquesta Ordre, en relació amb l’aprovació del projecte de centre.
—3 Justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i l’aplicació dels fons
percebuts
3.1 Una vegada acabades les obres realitzades, la corporació local lliurarà als corresponents serveis territorials del Departament d’Educació la documentació que
s’assenyala a l’annex 3 d’aquesta Ordre.
3.2 La Secció d’Obres i Manteniment
dels serveis territorials corresponents emetrà un informe sobre l’adequació de les
obres realitzades al projecte aprovat.
Els serveis territorials trametran tota la documentació a què fa referència aquest punt
juntament amb l’informe de la Secció
d’Obres i Manteniment esmentat a la Direcció General de Centres Docents del Departament d’Educació.
—4 Criteris de valoració de la subvenció
4.1 Import de la subvenció.
L’import de la subvenció és el 50% del
cost de les obres efectuades i acreditades,
o el 50% del cost d’adquisició de l’immoble
i de la seva rehabilitació, si és el cas.
L’import anterior té els límits següents:
1.500,00 euros per cada plaça creada,
ampliada o consolidada quan la llar d’infants
resulti de més de 40 places autoritzades;
de 1.620,00 euros quan resulti de 21 a 40,
i de 1.740,00 euros quan resulti de fins a 20
places autoritzades. Quan l’obra efectuada

consisteixi en el bastiment d’un edifici de
nova planta, els imports màxims per plaça
s’incrementen en un 25%.
Si la corporació local rebés qualsevol altra subvenció per a la mateixa finalitat,
aquest import és descomptarà del cost de
l’obra i es calcularà de nou la subvenció
aplicant els criteris anteriors.
4.2 Determinació del nombre de places
subvencionables.
A l’efecte de determinar el nombre de places creades, i atès que el nombre màxim
d’alumnes per unitat és variable al tram d’edat
considerat, s’aplicaran els criteris següents:
Centres d’1 unitat: 15 alumnes.
Centres de 2 unitats: 30 alumnes.
Centres de 3 unitats: 41 alumnes.
A partir de 3 unitats es considerarà que
les unitats que ultrapassin aquest nombre
estaran ocupades, de manera cíclica i consecutiva, per infants de 2 anys, d’1 any i de
menys d’1 any, i s’assignaran respectivament 20, 13 i 8 places a les unitats.
Les capacitats anteriors s’ajustaran en
funció dels metres quadrats mínims per plaça i la superfície de les aules exigits per la
normativa d’aplicació.
4.3 La subvenció concedida pot ser modificada per la Direcció General de Centres Docents si a l’expedient de creació, ampliació o
modificació del centre s’acredita un nombre
de places diferent del previst inicialment.
—5 La creació o consolidació de places,
segons el projecte aprovat, es formalitzarà
mitjançant un conveni entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
la corporació local titular del centre.
Per formalitzar el conveni caldrà que la corporació local presenti davant del Departament d’Educació la documentació que s’assenyala a l’annex 4 d’aquesta disposició.
—6 Una vegada acreditada la creació de
les places en el corresponent conveni de
creació o modificació del centre, es lliurarà
la subvenció concedida i encara no abonada, per l’import que resulti finançable a la
corporació local beneficiària.
—7 Si abans de quinze anys a comptar de
la data de signatura del conveni de creació
o, si és el cas, de l’addenda de modificació
del conveni es produeix un canvi d’ús en
les instal·lacions o una privatització de la
titularitat del servei i es manté a la població
la demanda de places per a aquest tram
d’edat, la corporació local beneficiària de la
subvenció haurà de rescabalar la Generalitat de Catalunya amb l’import proporcional
del temps que falti fins completar el període
de quinze anys, més els interessos legals
de cada període.
—8 El beneficiari de la subvenció té l’obligació de facilitar tota la informació que li
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat, per la Sindicatura de Comptes o per altres òrgans competents.

subvencions a l’empara d’aquesta Ordre un
model de full de sol·licitud. Aquest model
estarà a l’adreça d’Internet www.gencat.net/ense
i als serveis territorials del Departament
d’Educació.
—2 La sol·licitud ha de contenir:
a) Adreça de la llar d’infants, amb indicació si l’edifici és o no de nova planta.
b) Finalitat de l’activitat: a) ampliació d’un
centre; b) creació d’un centre nou; c) adaptació d’un centre ja existent a la normativa
vigent. Si concorren diverses actuacions cal
que s’especifiqui quines.
c) Nombre de places de nova creació
amb indicació de les unitats respectives per
trams d’edat.
d) Nombre de places ja autoritzades que
es volen adaptar a la normativa vigent (en el
cas de centres creats per conveni i amb
clàusula de vigència temporal).
e) Import estimat del cost total de les obres.
—3 S’adjuntarà a la sol·licitud la documentació següent:
a) Plànol per triplicat de localització geogràfica del centre.
b) Plànols per triplicat i signats pel tècnic
competent amb indicació dels espais del centre, el seu ús i les superfícies. En cas que es
tracti de l’ampliació d’un centre cal que els
plànols reflecteixin la distribució actual dels
espais i l’ampliació que es vol efectuar.
c) Projecte bàsic de les obres a realitzar.
d) Memòria valorada.
e) Document que acrediti que la corporació local és propietària del solar i l’immoble, o bé que en té cedit l’ús durant un mínim
de 15 anys. En ambdós casos en el document hi constarà les dades registrals.
f) Certificat del secretari de la corporació
local sobre el compliment de la quota de reserva per a la integració social de minusvàlids, establerta a l’article 38 de la Llei 13/
1982, de 7 d’abril (BOE de 30.4.1982).
g) Si és el cas, una còpia de la resolució
d’autorització prèvia a la desafectació dels
espais que es destinaran al servei públic de
llar d’infants.
h) Acord del Ple de la corporació local
conforme s’assumeix el compromís d’executar les obres si es concedeix la subvenció del Departament d’Educació.

ANNEX 3
Documentació necessària per acreditar la finalització d’obres
a) Certificat de fi d’obra emesa per l’arquitecte director, amb indicació de la data
de finalització.
b) Certificat de l’interventor de la corporació local dels costos que han suposat les
obres realitzades a la corporació.
c) Declaració de l’import d’altres subvencions rebudes per a la mateixa activitat, concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, si escau.
ANNEX 4

ANNEX 2
Documentació necessària per a l’autorització del projecte de centre

Documentació necessària per formalitzar el
conveni de creació o en el seu cas de modificació del centre

—1 El Departament posarà a disposició de
les corporacions locals que vulguin sol·licitar

a) Certificat del tècnic competent de solidesa de l’edifici.
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b) Certificat del tècnic competent conforme la instal·lació elèctrica reuneix els requisits reglamentaris.
c) Certificat del tècnic competent conforme la instal·lació energètica de la cuina i de
la calefacció reuneixen els requisits reglamentaris.
d) Certificat emès per l’òrgan competent
del Departament de Salut conforme l’edifici
reuneix les condicions higienicosanitàries i
de seguretat.
e) Relació de personal educador del centre amb la indicació de la titulació acadèmica.
(04.168.038)

RESOLUCIÓ EDC/1815/2004, de 10 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Teide, de Viladecans.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Teide, de Viladecans, en
petició d’autorització d’ampliació de les
instal·lacions del centre, 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; Reial decret 1537/2003, de 5 de
desembre, pel qual s’estableixen els requísits 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
Teide, de Viladecans, per ampliació de les
instal·lacions del centre, 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.
Sant Feliu de Llobregat, 10 de juny de 2004
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Viladecans.
Localitat: Viladecans.
Codi: 08043553.
Denominació: Teide.
Adreça: c. La Rosa, 18.
Titular: Teide, SCCL.
NIF: F08599201.
S’autoritza l’ampliació de les instal·lacions
del centre, amb efectes a partir del curs
2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 120 llocs escolars.
(04.141.100)

RESOLUCIÓ EDC/1816/2004, 10 de juny,
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats de la llar d’infants privada L’Inici, de
Cornellà de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular de la
llar d’infants privada L’Inici, de Cornellà de
Llobregat, 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, 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,
Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada L’Inici, de Cornellà
de Llobregat, 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 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
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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.
Sant Feliu de Llobregat, 10 de juny de 2004
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
del Baix Llobregat-Anoia
ANNEX
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Localitat: Cornellà de Llobregat.
Codi: 08053698.
Denominació: L’Inici.
Adreça: c. Frederic Soler, 89, baixos.
Titular: Ma. Rosa Romero Burgos.
NIF: 38247649P.
S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada L’Inici, de Cornellà de
Llobregat, amb efectes a partir de la fi del
curs 2002-2003.
(04.141.041)

RESOLUCIÓ EDC/1817/2004, de 25 de
juny, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució ENS/1327/2004, de 7 de maig, per la
qual es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris.
Per la Resolució ENS/1327/2004, de 7 de
maig (DOGC núm. 4132, de 13.5.2004), es
van resoldre, amb caràcter provisional, les
sol·licituds de renovació i modificació dels
concerts educatius de diversos centres
docents privats per als nivells postobligatoris.
Un cop acabat el període de preinscripció per a l’admissió d’alumnes, i abans d’iniciar el període de matriculació, cal elevar a
definitiva la Resolució esmentada, amb les
modificacions corresponents, per tal d’ajustar-la al resultat de la preinscripció, d’acord
amb l’article 31 del Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius, amb la
modificació efectuada pel Decret 155/1997,
de 25 de juny.
D’altra banda, la Resolució ENS/1327/
2004, de 7 de maig, va denegar la concertació d’unitats de cicles formatius a dos
centres docents privats, als quals cal ara
atorgar el concert educatiu per a les unitats
sol·licitades, per haver-se modificat les circumstàncies en virtut de les quals es va
denegar.
Per tant, d’acord amb el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,
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Resolc:
—1 Elevar a definitiva la Resolució ENS/
1327/2004, de 7 de maig, per la qual es
resol amb caràcter provisional la renovació
i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als nivells postobligatoris, amb les modificacions
dels annexos 1 i 2 de la Resolució indicada,
en el sentit que s’especifica en els annexos
1 i 2 d’aquesta Resolució.
Es confirmen els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen en aquesta
Resolució en el sentit que s’establia a la
Resolució ENS/1327/2004, de 7 de maig.
—2 Les renovacions i modificacions dels
concerts educatius que s’aproven definitivament per aquesta disposició tindran efectes a partir de l’1 de setembre de 2004 i es
formalitzaran mitjançant un document administratiu que subscriuran el director dels
serveis territorials que correspongui del Departament d’Educació i el titular del centre
afectat.
—3 La concessió d’aquestes renovacions
i modificacions dels concerts educatius
dels centres docents privats es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1304 D/
480130700/4222.
—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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, 25 de juny de 2004

CFPM 0201: gestió administrativa.
CFPM 0501: electromecànica de vehicles.
CFPM 0502: carrosseria.
CFPM 0601: comerç.
CFPM 0801: equips i instal·lacions electrotècniques.
CFPM 0802: equips electrònics de consum.
CFPM 1001: cuina.
CFPM 1002: pastisseria i forneria.
CFPM 1003: serveis de restaurant i bar.
CFPM 1402: mecanització.
CFPM 1601: cures auxiliars d’infermeria.
CFPM 1602: farmàcia.
CFPM 1701: atenció sociosanitària
CFPM 1801: perruqueria.
CFPM 1901: instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.
CFPM 2005: confecció.
CFPM 2201: explotació de sistemes informàtics.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFPS : G1-G2.
G1: unitats concertades de cicle formatiu de grau
superior de primer curs.
G2: unitats concertades de cicle formatiu de grau
superior de segon curs.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 3-2.
Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08025174.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 3-4. USD: 1. CD: (1).
SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 1-1. USD: 1. CD: (1).

USD: unitats sol·licitades denegades.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Bemen 3.
Codi: 08031897.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1701: 1-0.
CFPM 2201: 1-1
CFPS 0252: 0-0.
CFPS 1751: 0-1.
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Causes de denegació (CD):
(1) La unitat sol·licitada no assoleix, d’acord
amb les dades de preinscripció, el nombre d’alumnes previst per concertar el nivell educatiu corresponent.
(2) El centre ha sol·licitat la reestructuració de
les unitats concertades.

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
ANNEX 1

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGATANOIA

CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPM: N1 - N2.
N1: unitats concertades de cicle formatiu de grau
mitjà de primer curs.
N2: unitats concertades de cicle formatiu de grau
mitjà de segon curs.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Modeclar.
Codi: 08006167.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 0-0. USD: 4. CD: (2).

CFPS 0251: secretariat.
CFPS 0252: administració i finances.
CFPS 0651: gestió comercial i màrqueting.
CFPS 0653: comerç internacional.
CFPS 0851: sistemes de regulació i control automàtics.
CFPS 0853: instal·lacions electrotècniques.
CFPS 0854: sistemes de telecomunicació i informàtics.
CFPS 1051: agències de viatges.
CFPS 1052: allotjament.
CFPS 1054: restauració.
CFPS 1651: dietètica.
CFPS 1652: higiene bucodental.
CFPS 1654: laboratori de diagnòstic clínic.
CFPS 1658: documentació sanitària.
CFPS 1751: animació sociocultural.
CFPS 1752: educació infantil.
CFPS 1753: integració social.
CFPS 2251: administració de sistemes informàtics.
CFPS 2252: desenvolupament d’aplicacions informàtiques.

Causa de concessió (CC):
(3) El centre està autoritzat per impartir els cicles formatius, per als quals va sol·licitar el concert educatiu.

BATX: batxillerat.
BATX: U1 - U2.
U1: unitats concertades de primer curs de batxillerat.
U2: unitats concertades de segon curs de batxillerat.

Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 2-3. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat).
Denominació: Virgen de la Salud.
Codi: 08026245.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 2-3. USD: 1. CD: (1).
SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
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ANNEX 2
SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGATANOIA

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08031231.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0502: 1-1.
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (1).
SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre d’Estudis Catalunya.
Codi: 08036871.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1601: 2.
CFPS 1651: 1-2. USD: 1. CD: (1).
CFPS 1658: 1.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Codi: 08014255.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0802: 1-1.

Núm. 1011

CFPM 1201: 2.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1801: 1-1.
CFPS 0651: 0.
CFPS 1658: 0.
CFPS 2251: 0-1. USD: 1. CD: (1).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Instituto Técnico Lestonnac.
Codi: 08031940.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (2).
CFPS 2252: 0-1.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Barceloneta.
Codi: 08010961.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0601: 1.
CFPM 0802: 1-1.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Modeclar.
Codi: 08006167.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 0. USD: 1. CD: (2).
CFPS 0252: 0-0. USD: 2. CD: (2).
CFPS 0854: 0-0. USD: 2. CD: (2).
CFPS 2252: 0-0. USD: 2. CD: (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Francesc.
Codi: 08003658.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 1-2.
CFPS 2251: 1-2.
CFPS 2252: 1-1.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Solc Nou.
Codi: 08036755.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 1.
CFPS 1752: 1-2. USD: 1. CD: (2).
SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Llefià.
Codi: 08000712.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0801: 2-2.
CFPM 0802: 1-2. USD: 1. CD: (1).
CFPM 2201: 1-0.
CFPS 0854: 1-1.
Municipi: Calella (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08035787.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 2.
CFPM 1602: 1.
CFPM 2201: 1-0.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1652: 1.
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 2252: 0-0.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1654: 1-2.
CFPS 1752: 1-1.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 1001: 1-1.
CFPM 1003: 0. USD: 1. CD: (1).
Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1001: 2-2.
CFPM 1002: 0.
CFPM 1003: 1.
CFPM 1601: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1602: 1.
CFPM 2201: 1-0.
CFPS 0251: 0.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 0.
CFPS 0653: 0-0.
CFPS 1051: 0.
CFPS 1052: 0.
CFPS 1054: 0-0.
CFPS 1651: 0-0.
CFPS 1652: 1.
CFPS 1654: 0-1.
CFPS 1753: 0-0.
CFPS 2251: 0-0.
CFPS 2252: 1-1.
Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Codi: 08021107.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 2201: 1-0.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 2252: 1-1.
Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Freta.
Codi: 08034141.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1. CC: (3).
CFPM 1601: 1. CC: (3).
CFPM 1602: 1. CC: (3).
CFPS 1654: 1-1. CC: (3).
CFPS 1658: 1. CC: (3).
CFPS 1752: 1-1. CC: (3).
Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Amor de Déu.
Codi: 08025186.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0601: 0.
CFPM 2201: 1-0.
Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Maurici Izern.
Codi: 08030871.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 0. USD: 1. CD: (2).
CFPM 0601: 0. USD: 1. CD: (2).
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SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Les Heures.
Codi: 25002775.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 1601: 1. CC: (3).
CFPM 2201: 1-0. CC: (3).
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.
Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 1402: 0-0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0252: 0-0.
CFPS 0853: 0-0.
CFPS 2251: 0-0.
SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Cultura Pràctica.
Codi: 08030017.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0252: 1-1.
(04.175.133)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte 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: (exp. 1111/04)
obres d’adequació d’aules i rehabilitació de
la coberta del col·legi d’educació infantil i
primària Esparreguera, d’Esparreguera (Baix
Llobregat).
b) Termini d’execució: 3 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: 93.607,93
euros (IVA inclòs).
—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació orientativa: grup C, complet,
categoria A.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3c.

Full de disposicions i actes administratius

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.
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 l’empresa
adjudicatària.
—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, 23 de juny de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.174.082)

RESOLUCIÓ EDC/1832/2004, de 30 de
juny, per la qual es convoca el procediment
per a la selecció de funcionaris docents per
a la provisió, en règim de comissió de serveis, de set llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació per al curs 2004-2005.
D’acord amb el que disposa l’article 24
de l’Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol,
per la qual es desplega l’organització i el
funcionament de la Inspecció d’Educació a
Catalunya, que preveu que, en ocasió de
vacant, es puguin incorporar funcionaris docents a l’exercici de la funció inspectora mitjançant comissió de serveis;

Atesa l’existència de set llocs de treball
vacants a la Inspecció d’Educació per al
curs 2004-2005 que cal proveir;
A proposta de la Subdirecció General de
la Inspecció d’Educació,

Resolc:
Obrir convocatòria per a la provisió de set
llocs de treball de la Inspecció d’Educació
en règim de comissió de serveis, de conformitat amb les bases que consten a l’annex
1 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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 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, re-

guladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, 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, 30 de juny de 2004
P. D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

ANNEX 1
—1

Places a cobrir

Serveis Territorials

Especialitat

Baix Llobregat

Ciències de la naturalesa

Nombre de vacants
1

Baix Llobregat

Llengua

1

Baix Llobregat

Educació artística o llengua*

1

Vallès Occidental

Llengua

1

Barcelona-Comarques

Formació professional específica

1

Barcelona-Comarques

Llengua

1

Barcelona-Ciutat

Matemàtiques

1

* En el cas que la convocatòria quedi deserta amb la primera
de les especialitats citades, la vacant es cobrirà amb un aspirant
de la segona de les especialitats.

—2 Requisits dels aspirants
2.1 Requisits generals:
a) Pertànyer a algun dels cossos en els
quals s’ordena la funció pública docent.
b) Posseir el títol de doctor, llicenciat, arquitecte o enginyer.
c) Acreditar un mínim de sis anys d’experiència docent en qualsevol dels centres
i nivells que integren el sistema educatiu.
d) Acreditar el domini oral i escrit de la
llengua catalana i de la llengua castellana.
2.2 Idoneïtat d’especialitats:
El requisit d’especialitat es compleix en
funció de la correspondència entre les especialitats dels cossos de professors i de
mestres i les especialitats de la Inspecció
d’acord amb el Decret 266/2000, segons la
taula que consta a l’annex 2 de l’Ordre ENS/
289/2002.
També es considera complert el requisit
de l’especialitat per l’exercici de la docència dins l’especialitat durant un mínim de sis
cursos.
—3 Presentació de sol·licituds
Els funcionaris que desitgin prendre part
en aquesta convocatòria que reuneixin els
requisits generals i la idoneïtat de l’especialitat de la plaça a la qual es vol accedir,
hauran de presentar una sol·licitud a la Ins678

pecció d’Educació dels serveis territorials en
els quals hi ha la vacant a la que aspiren. La
sol·licitud es farà d’acord amb el model que
consta a l’annex 2, i s’acompanyarà d’un
currículum estructurat segons el model que
consta a l’annex 3.
El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el
8 de juliol d’enguany.
—4 Valoració del currículum i informe de
l’inspector en cap
L’inspector en cap, l’inspector en cap adjunt i, si s’escau, un inspector de l’àrea específica dels corresponents serveis territorials,
valoraran, partint de criteris de mèrit i capacitat, els currículums presentats pels aspirants
que reuneixen els requisits exigits, tenint en
compte, especialment, l’activitat docent dels
darrers cursos. Per a aquesta valoració podran demanar aclariments mitjançant una entrevista als candidats que considerin més adequats per a l’exercici de la tasca inspectora.
Si l’aspirant no té destinació als serveis
territorials on hi ha la vacant a la qual opta,
es podrà demanar informació a la Inspecció d’Educació dels serveis territorials en
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l’àmbit de la qual ha exercit durant els últims cursos.
Finalitzada aquesta valoració, l’inspector
en cap, d’acord amb l’article 24.2 de l’Ordre ENS/289/2002, elaborarà un informe
adreçat al subdirector general de la Inspecció d’Educació relatiu a les circumstàncies
professionals dels funcionaris proposats per
a cada vacant, particularment referides als
darrers cursos escolars, i en relació amb les
necessitats específiques de la inspecció territorial on hagi de prestar serveis.

1 Exercici de la funció inspectora en comissió de serveis.
2 Exercici de càrrecs directius i de coordinació.
3 Experiència docent (cas destacar l’experiència docent en l’especialitat).
4 Formació acadèmica.
5 Activitats de formació i recerca i publicacions relacionades amb les especialitats en
què es participa i/o en la gestió i avaluació
dels centres docents i dels serveis i programes educatius.

—5 Entrevista amb el subdirector general
de la Inspecció d’Educació i proposta a la
directora general de Recursos Humans dels
candidats seleccionats
A fi de seleccionar els aspirants, el subdirector general de la Inspecció d’Educació
i un cap d’inspecció entrevistaran els proposats per l’inspector en cap. El subdirector general de la Inspecció d’Educació efectuarà a la directora general de Recursos
Humans proposta raonada d’adscripció dels
funcionaris docents seleccionats als llocs
vacants, per tal de procedir a l’atorgament
de les comissions de serveis.
No més tard del 16 de juliol es farà pública la resolució d’aquesta convocatòria en
els taulers d’anuncis dels serveis centrals
del Departament d’Educació i dels seus
serveis territorials.
Contra la resolució definitiva, que exhaureix la via administrativa, es pot 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 preveu l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
També es pot interposar potestativament
recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general
de Recursos Humans, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació,
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.

(04.180.095)

ANNEX 2
Sol·licitud per cobrir places vacants a la inspecció d’educació en règim de comissió de
serveis per al curs 2004-2005
Cognoms:
Nom:
Cos docent:
Destinació curs 2003-2004:
Vacant a la qual s’opta
Serveis territorials de:
Especialitat:
Data i signatura
Inspecció d’educació dels serveis territorials de:

ANNEX 3
Currículum
Nom i cognoms:
Cos docent:

superior de determinats cicles formatius de
formació professional específica.
Convé que les persones amb prou experiència professional en el sector farmacèutic, necessitades de la qualificació adequada per exercir la seva activitat professional,
puguin obtenir el títol de tècnic en farmàcia
i veure acreditades les seves competències
professionals obtingudes a través de l’experiència i l’aprenentatge professionals.
Per tot això,

Resolc:
RESOLUCIÓ EDC/1852/2004, de 28 de
juny, per la qual es convoca la realització de
les proves per a l’obtenció del títol de tècnic del cicle formatiu de formació professional específica de farmàcia.
La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny,
de les qualificacions i de la formació professional estableix a l’article 8 que els títols
de formació professional acrediten les qualificacions professionals corresponents i que
el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, s’acreditaran i avaluaran parcialment o
total, amb la finalitat d’obtenir el títol o certificat corresponent.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació estableix
a l’article 7.6 que el sistema educatiu garantirà que les persones adultes puguin
adquirir, actualitzar i completar o ampliar els
seus coneixements per al seu desenvolupament personal i professional i a l’article
54.5 determina que les administracions
educatives organitzaran proves per obtenir
els títols de formació professional.
El Reial decret 942/2003, de 18 de juliol,
determina les condicions bàsiques que han
de reunir les proves per a l’obtenció dels
títols de tècnic i tècnic superior de formació
professional específica. L’article 2 estableix
que les proves seran convocades per les
administracions educatives.
El Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals, estableix a l’article 1.2
que l’Institut és l’òrgan tècnic encarregat de
definir i proposar, per a l’àmbit de Catalunya,
un sistema integrat de qualificacions i formació professional, del qual formen part,
segons l’article 2.2, els requisits i els procediments per poder reconèixer i, si cal, avaluar les competències professionals adquirides en la formació professional específica,
o mitjançant l’experiència professional.
El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
que estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, preveu, a l’article 33.1,
que el Departament d’Educació pugui organitzar proves per a l’obtenció dels títols de
tècnic i tècnic superior.
La Resolució ENS/690/2004, de 16 de
març, va convocar la realització de proves
per a l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic
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—1 Objectiu
Convocar les proves per a l’obtenció del
títol de tècnic del cicle formatiu de formació
professional específica de farmàcia i per a
l’acreditació de les unitats de competència,
en convocatòria única per a l’any 2004. Les
proves es realitzaran en l’IES La Guineueta,
de Barcelona.
—2 Requisits d’inscripció
Les persones que sol·licitin realitzar les
proves hauran de reunir algun d’aquests dos
requisits:
a) Una experiència laboral mínima de dos
anys en el sector productiu relacionat amb
el perfil professional del cicle formatiu de
grau mitjà de farmàcia, desenvolupant activitats professionals de l’àmbit de treball del
cicle formatiu. Als efectes de comprovar
aquest requisit, es tindran en compte els
sectors i les activitats d’empresa previstes
en el camp professional del currículum del
cicle formatiu de farmàcia, regulat pel Decret 181/1998, de 8 de juliol.
b) Haver finalitzat estudis professionals, degudament certificats d’acord amb el punt 4.3
d’aquesta Resolució, amb continguts i objectius relacionats amb les activitats professionals desenvolupades al sector professional farmacèutic i amb el cicle formatiu de farmàcia.
—3 Condicions per a l’obtenció del títol
3.1 Per obtenir el títol del cicle formatiu, les persones interessades hauran
d’acreditar, abans de sol·licitar-lo, que reuneixen les condicions següents:
a) Haver superat tots els crèdits del cicle
formatiu, o disposar de les convalidacions i
les exempcions corresponents.
b) Estar exempt de cursar el crèdit de formació en centres de treball o haver-lo superat en règim ordinari. Per superar el crèdit de formació en centres de treball, les
persones interessades podran matricular-se,
una vegada superats la resta de crèdits del
cicle formatiu, en un centre que l’imparteixi.
c) Estar en possessió d’algun dels requisits necessaris per accedir al cicle formatiu.
3.2 Són requisits per accedir als cicles
formatius de grau mitjà:
a) Estar en possessió del títol de graduat
en educació secundària.
b) Estar en possessió del títol de tècnic
auxiliar (FP1).
c) Estar en possessió del títol de tècnic.
d) Haver superat, íntegrament, els dos
primers cursos del batxillerat unificat i polivalent.
e) Haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16).

Full de disposicions i actes administratius

f) Haver superat un mòdul professional 2
experimental.
g) Haver superat, dins dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el
tercer curs del pla de 1963 o el segon curs
de comuns experimental.
h) Haver superat altres estudis declarats
equivalents a efectes acadèmics amb algun
dels anteriors.
i) Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior.
j) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

f) En el cas de sol·licitud de convalidació
de crèdits, els certificats o títols escaients,
d’acord amb la normativa vigent.
g) Document justificatiu del pagament de
la taxa corresponent o l’exempció.
4.4 En un mateix curs acadèmic, una
persona no pot estar matriculada alhora als
ensenyaments del cicle formatiu i a les proves que es regulen en aquesta norma.
4.5 La inscripció a les proves estarà
subjecta al pagament de les taxes que estableix el títol 5 de la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

—4 Inscripció a les proves
4.1 La inscripció a les proves que es
convoquen per aquesta Resolució es farà
del 8 al 15 de juliol de 2004 en el centre on
es realitzen les proves, indicant els crèdits
dels quals es vol ser avaluat o avaluada. Les
persones interessades podran inscriure’s per
crèdits o pel cicle formatiu complet i també
podran demanar el reconeixement de les
unitats de competència que es corresponguin completament amb els crèdits a què
s’inscriuen.
4.2 El dia 19 de juliol de 2004 es publicarà, en el tauler d’anuncis del centre, la
llista provisional de persones admeses i
excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, i s’obrirà un període de tres dies
hàbils per completar la documentació presentada. El dia 23 de juliol de 2004 es publicarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses i el calendari de
l’inici de les proves.
4.3 La sol·licitud d’inscripció es realitzarà de conformitat amb el model que preveu l’annex 1, a la qual cal adjuntar:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o passaport.
b) Per acreditar l’experiència laboral de
les persones que treballen com assalariades, un certificat de la Tresoreria General de
la Seguretat Social on consti l’empresa i el
grup i període de cotització i un certificat de
l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de
les activitats.
c) Per acreditar l’experiència laboral de
les persones que treballen com autònomes,
un certificat de la Tresoreria General de la
Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral
que correspongui, la liquidació de l’impost
d’activitats econòmiques o la pàgina del
model 036 de la Declaració censal del Ministeri d’Hisenda on consta la descripció, el
tipus i el grup de l’activitat, i una declaració
personal de les activitats que realitza.
d) Per acreditar els estudis professionals
finalitzats, fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat de finalització dels estudis, on consti el centre que l’expedeix. S’adjuntarà també un document, segellat pel
centre que ha impartit els estudis, que certifiqui els continguts i les durades. Aquest
certificat pot incorporar, també, els objectius dels estudis i qualsevol altra informació
que pugui servir per relacionar els estudis
cursats amb les activitats del sector professional i del cicle formatiu.
e) En el cas de sol·licitud d’exempció del
crèdit de formació en centres de treball, la
documentació que s’especifica a l’annex 2.

—5 Calendari del procés
5.1 Les proves per a l’avaluació dels
crèdits es realitzaran a partir del dia 2 de
setembre de 2004.
5.2 Al començament del procés d’avaluació dels crèdits del cicle formatiu, el
centre publicarà el calendari de realització
de les proves i de publicació de les llistes
provisional i definitiva dels resultats, tenint
en compte el període de tres dies hàbils per
presentar reclamacions. En la llista provisional s’ha de fer constar el període de reclamacions i l’òrgan davant del qual s’ha de
presentar. La llista definitiva de resultats serà
publicada no més tard del dia 29 d’octubre
de 2004, data final de tot el procés.
—6 La comissió d’avaluació
6.1 Al centre designat per realitzar les
proves es constituiran les comissions avaluadores necessàries segons el nombre de
sol·licitants inscrits.
6.2 La comissió d’avaluació estarà formada pel president o la presidenta, el secretari o la secretària i, almenys, tres vocals,
designats per la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent del
Departament d’Educació, la qual establirà
el nombre final de membres segons la tipologia de crèdits que s’hagin d’avaluar i el
nombre de sol·licitants.
6.3 Com a mínim, un dels membres de
la comissió haurà de tenir atribució docent
per als crèdits i mòduls que s’hagin d’avaluar.
6.4 A proposta del president o de la presidenta de la comissió, la Direcció General
de Formació Professional i Educació Permanent podrà designar especialistes, de l’àmbit docent o laboral, per tal de col·laborar
en l’avaluació dels crèdits.
6.5 La comissió d’avaluació organitzarà, desenvoluparà i farà el seguiment del
procés d’avaluació i certificació dels crèdits
del cicle formatiu, determinarà la ubicació
física per realitzar les proves i valorarà i
qualificarà els resultats obtinguts. La qualificació final de cada crèdit i la global del cicle
formatiu es faran constar en una acta que
signaran tots els membres del tribunal, i serà
custodiada a la secretaria del centre. Les
comissions avaluadores actuaran d’acord
amb les disposicions d’aquesta Resolució i
amb les instruccions que emeti la Direcció
General de Formació Professional i Educació Permanent.
6.6 El director o directora del servei territorial nomenarà un inspector o inspectora
d’Educació, preferentment de l’àrea de formació professional, per coordinar la realització de les proves.
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6.7 Les comissions d’avaluació estan
incloses dins de la categoria tercera, als
efectes que preveu el Decret 201/1993, de
27 de juliol, de modificació del Decret 337/
1988, de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de
serveis a la Generalitat de Catalunya, i de
revisió dels imports de determinades indemnitzacions (DOGC núm. 1787, de
23.8.1993).
—7 Proves per avaluar els crèdits del cicle formatiu
7.1 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent elaborarà les proves per a aquesta convocatòria,
tenint en compte el currículum del cicle
formatiu que estableix el decret 181/1998
de 8 de juliol.
7.2 La comissió avaluadora establirà i
farà públiques les característiques, els criteris de correcció i superació i el caràcter
eliminatori, si és el cas, de cada prova.
7.3 Les proves estaran organitzades per
tal d’avaluar les capacitats o objectius terminals associats a cada crèdit que garanteixen la competència de la persona amb
relació al perfil professional del títol.
7.4 Per avaluar les capacitats més conceptuals es realitzaran proves tipus test de
continguts, i per avaluar les capacitats més
procedimentals i actitudinals, proves escrites o d’execució, qüestionaris i observacions en el desenvolupament de les competències professionals associades al títol.
7.5 L’avaluació dels crèdits es farà a
partir de les capacitats expressades en els
objectius generals del cicle formatiu i els
objectius terminals de cada crèdit, d’acord
amb el decret que estableix el currículum
del cicle.
7.6 Per tal d’avaluar el crèdit de síntesi,
l’aspirant haurà de resoldre un supòsit que
serveixi per avaluar les interrelacions entre
els diferents crèdits. Abans caldrà haver
superat els crèdits en la seva totalitat.
7.7 L’incompliment greu per part de la
persona sol·licitant de les normes de prevenció, protecció i seguretat que s’hagin
d’aplicar a cada prova provocarà la seva
interrupció i la valoració negativa de la competència corresponent.
—8 Convalidacions i exempcions
8.1 Per a les persones que s’inscriguin
a aquestes proves, s’aplicarà la normativa
vigent en matèria de convalidacions i
d’exempció del crèdit de formació en centres de treball.
8.2 La sol·licitud de convalidació de crèdits i l’exempció del crèdit de formació en
centres de treball s’ha de realitzar en el
moment de fer la inscripció en el centre. En
el cas de l’exempció del crèdit de formació
en centres de treball, la justificació documental establerta a l’annex 2 es podrà presentar un cop que s’hagin superat la resta
dels crèdits, la qual cosa es farà constar en
la sol·licitud d’exempció.
—9 Qualificació dels crèdits i del cicle formatiu
9.1 Els crèdits es qualificaran de l’1 al
10, sense decimals. Per superar cada crèdit s’ha d’obtenir una puntuació igual o
superior a 5.
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9.2 Per qualificar positivament els mòduls professionals cal que tots els crèdits
que componen el mòdul estiguin superats.
La qualificació del mòdul serà la mitjana ponderada de les qualificacions dels crèdits que
el componen. La ponderació es farà segons
les hores mínimes de durada dels crèdits
d’acord amb el decret que estableix el currículum.
9.3 La qualificació final del cicle formatiu, amb una sola xifra decimal, serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores
respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d’un
mòdul que componen el cicle formatiu i que
tinguin expressió numèrica. En aquest càlcul no es tindran en compte els crèdits
qualificats com a “apte”, “exempt” o “convalidat”.
9.4. La superació dels crèdits associats
a una unitat de competència comporta el
reconeixement de les competències professionals de la unitat de competència i el dret
a la seva acreditació a partir de la sol·licitud
prèvia de la persona interessada.
—10 Reclamacions
10.1 Les reclamacions contra els resultats de l’avaluació dels crèdits del cicle formatiu es presentaran per escrit, al registre
del centre assignat per realitzar les proves,
en els terminis expressats en l’apartat 5.2.
La comissió avaluadora es reunirà per examinar-les i resoldre-les, i en publicarà el
resultat. D’aquesta reunió se n’estendrà
l’acta corresponent.
10.2 Les persones que hagin presentat
una reclamació podran reiterar-la davant de
la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, per mitjà d’un
escrit presentat a la direcció del centre, en
el termini de cinc dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució de les
reclamacions per la comissió d’avaluació. El
centre hi adjuntarà una còpia de l’expedient del sol·licitant i l’enviarà al servei territorial. La inspecció emetrà el corresponent
informe, que trametrà a la Direcció General
de Formació Professional i Educació Permanent juntament amb l’expedient de l’aspirant.
—11 Titulació, acreditació i registre
11.1 Els crèdits superats, exempts o
convalidats i els mòduls corresponents seran certificats pel centre que fa la inscripció
a les proves, segons el model de l’annex 3.
11.2 Les unitats de competència que
compleixin les condicions establertes al punt
9.4 seran acreditades segons el model de
l’annex 4.
11.3 Les persones que hagin superat la
totalitat dels crèdits d’un cicle formatiu i reuneixin els requisits per accedir-hi, segons
l’apartat 3 d’aquesta Resolució, podran
sol·licitar l’expedició del títol corresponent.
11.4 El registre i l’acreditació de les unitats de competència reconegudes i dels títols es faran d’acord amb el procediment
establert en el Decret 60/1997, de 4 de
març, de creació i regulació del Registre de
títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya.
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, 28 de juny de 2004
Josep Francí i Carreté
Director general de Formació
Professional i Educació Permanent

ANNEX 1
Model de sol·licitud d’inscripció a les proves
Sol·licitud de realització de les proves per
a l’obtenció del títol de tècnic del cicle formatiu de formació professional específica de
farmàcia.
Dades personals: (1)
Exposo:
1. Que reuneixo els requisits per realitzar
les proves per a l’obtenció del títol corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de
farmàcia.
2. Que sol·licito: (marqueu el que calgui).
a) Realitzar les proves corresponents a
tot el cicle formatiu/als crèdits: (2).
c) Ser declarat exempt del crèdit de formació en centres de treball.
d) Convalidar els crèdits: (3).
3. Que adjunto a la sol·licitud còpia compulsada dels documents següents: (marqueu els que calguin).
a) Document nacional d’identitat o passaport.
b) Títol de tècnic.
c) Certificat de la Tresoreria General de
la Seguretat Social.
d) Certificat de la Mutualitat Laboral.
e) Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques.
f) Declaració censal (model 036).
g) Declaració personal de les activitats
que realitza.
h) Certificat o títol per convalidar els crèdits.
i) Certificats d’empresa (indiqueu el nom
de les empreses):
Empresa 1, empresa 2, etc.
j) Títols, diplomes o certificats d’estudis
(indiqueu el nom dels estudis cursats):
Estudis 1, estudis 2, etc.
k) Certificats dels continguts dels estudis cursats (indiqueu el nom dels estudis):
Estudis 1, estudis 2, etc.
l) Altres documents:
4. Que he ingressat la taxa corresponent al compte corrent 2100-3000-122201692792 (trieu l’opció que escaigui i
adjunteu els documents que justifiquin el
pagament, la bonificació o l’exempció):
51,50 euros, pel cicle formatiu complet.
7,25 euros, per crèdit del cicle formatiu.
Bonificació del 50%. Cal aportar la fotocòpia del títol de família nombrosa de categoria
general (equivalent al de primera categoria).
Exempt/a. Cal aportar el document acreditatiu de l’exempció (trieu l’opció que escaigui):
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Fotocòpia del títol de família nombrosa de
categoria especial (equivalent als de segona categoria i categoria d’honor).
Declaració legal de situació d’incapacitat
permanent total o absoluta.
Declaració legal d’estar subjecte a mesures privatives de llibertat.
Declaro que les dades i la documentació
aportades són certes.
Per això,
Demano:
Que se m’admeti la inscripció a les proves per a l’obtenció del títol de tècnic del
cicle formatiu de formació professional específica de farmàcia en la convocatòria de
2004, d’acord amb la Resolució EDC/1852/
2004, de 28 de juny, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del títol esmentat.
Lloc, data i signatura
(1) DNI, cognoms i nom, lloc i data de naixement, adreça, codi postal, municipi i telèfon.
(2) Indiqueu-hi per a quins crèdits sol·liciteu la inscripció a les proves.
(3) Indiqueu-hi els crèdits dels quals demaneu la convalidació.
ANNEX 2
Requisits d’experiència laboral per a
l’exempció total del crèdit de formació en
centres de treball
L’exempció total s’atorgarà en funció de
l’experiència professional relacionada amb
el camp professional del cicle formatiu de
grau mitjà de farmàcia.
La persona sol·licitant haurà d’acreditar
un nombre d’hores similar al previst en el
crèdit de formació en centres de treball del
cicle formatiu de farmàcia.
La documentació que caldrà adjuntar serà
la següent:
a) Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o en el
seu cas, del període de cotització en el
Règim especial de treball autònom de la
Seguretat Social o qualsevol altre document
admès en dret.
b) Certificat o informe de l’empresa, on
constin les hores d’experiència laboral i es
detalli l’activitat, funcions i tasques que hi
ha realitzat. En el cas de treball autònom,
certificació d’alta de l’impost d’activitats
econòmiques o la pàgina del model 036 de
la Declaració censal on consta la descripció, el tipus i el grup de l’activitat.

ANNEX 3
Model de certificat de superació de crèdits
Certificat d’estudis parcials de cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDC/1852/2004, de 28 de juny, per la
qual es convoca la realització de proves per
a l’obtenció del títol de tècnic del cicle formatiu de formació professional específica de
farmàcia.
Centre: IES La Guineueta (Barcelona)
Certifico:
Que (nom i cognoms) amb DNI (número)
inscrit a les proves per a l’obtenció del títol

Full de disposicions i actes administratius

de tècnic del cicle formatiu de formació professional específica de farmàcia i per a
l’acreditació de les unitats de competència,
aprovat pel Reial decret 547/1995, de 7
d’abril, i el Decret 181/1998, de 8 de juliol,
en l’IES La Guineueta, de Barcelona, ha
obtingut les qualificacions següents:
Nom del crèdit:
Qualificació (qualificació de l’1 al 10, o si
escau, “apte”, “convalidat” o “exempt”).
Nom del mòdul:
Qualificació (qualificació de l’1 al 10, o si
escau, “apte”, “convalidat” o “exempt”).
Lloc i data
Vist i plau
(nom, cognoms i signatura)
Secretari/ària
(nom, cognoms i signatura)
Director/a

ANNEX 4
Model d’acreditació d’unitats de competència
Certificat d’acreditació d’unitats de competència de cicles formatius de grau mitjà
d’acord amb la Resolució EDC/1852/2004,
de 28 de juny, per la qual es convoca la
realització de proves per a l’obtenció del títol
de tècnic del cicle formatiu de formació
professional específica de farmàcia.
Centre: IES La Guineueta (Barcelona)
Certifico:
Que (nom i cognoms) amb DNI (número),
inscrit a les proves per a l’obtenció del títol
de tècnic del cicle formatiu de formació professional específica de farmàcia i per a
l’acreditació de les unitats de competència,
aprovat pel Reial decret 547/1995, de 7
d’abril, i pel Decret 181/1998, de 8 de juliol,
en l’IES La Guineueta, de Barcelona, ha
obtingut l’acreditació de les següents unitats de competència:
Unitat de competència: (número i nom de
les unitats de competència)
Lloc i data
Vist i plau
(nom, cognoms i signatura)
Secretari/ària
(nom, cognoms i signatura)
Director/a
(04.175.024)

EDICTE de 29 de juny de 2004, pel qual es
notifica la proposta resolució formulada en
la tramitació de l’expedient disciplinari incoat a la senyora Maria Lleó i Calbet.
Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la proposta de resolució formulada en la tramitació de l’expedient disciplinari incoat a la funcionària docent senyora Maria Lleó i Calbet, de Vilanova i la
Geltrú, per resolució de 25 de novembre de
2003, del secretari general del Departament

d’Ensenyament, es notifica a la persona
interessada que, en aplicació del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, la proposta de resolució és a la seva disposició a les oficines
de la Subdirecció General de la Inspecció
de Serveis del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, Via Augusta,
202-206, planta 5B, 08021 Barcelona, de
dilluns a divendres en horari d’oficina.
Així mateix, es notifica que disposa d’un
termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC, per poder al·legar davant
la instrucció tot el que consideri convenient
en defensa seva.
Barcelona, 29 de juny de 2004
Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient
(04.166.073)

RESOLUCIÓ EDC/1867/2004, de 25 de
juny, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Sant Cugat del Vallès.
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,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària Sant Cugat del Vallès, de Sant Cugat
del Vallès, amb codi 080059871, ubicat al
carrer J. Vicenç Foix-Carles Riba, s/n, de
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), la
nova denominació específica Gerbert d’Orlhac.
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
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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, 25 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
(04.175.106)

RESOLUCIÓ EDC/1868/2004, de 22 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Nuestra Señora del Carmen, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Nuestra Señora del Carmen, de Barcelona, en petició d’autorització d’ampliació de locals, de transformació
de l’etapa d’educació preescolar en educació infantil, d’ampliació d’unitats i d’ensenyaments, i de canvi de denominació, 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,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Nuestra Señora del Carmen, de Barcelona, per
ampliació de locals, transformació de l’etapa d’educació preescolar (anterior a la
LOGSE) en educació infantil, ampliació
d’unitats d’educació infantil, obertura de
l’etapa d’educació preescolar i 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

Núm. 1011

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.

l’educació, a proposta de la consellera
d’Educació i d’acord con la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:
Barcelona, 22 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

Serveis Territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08006465.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Adreça: c. Saleta, 10.
Altres adreces: c. Saleta, 3 i 7
Titular: Elena Boné Girol.
NIF: 37423879G.
S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Vallespir, 79-81, amb efectes a partir de l’inici del curs 2004-05.
S’autoritza la transformació d’1 unitat de
pàrvuls de l’etapa de l’educació preescolar
(anterior a la LOGSE) en educació infantil i
ampliació de 2 unitats d’educació infantil,
per la qual cosa queda amb 3 unitats d’educació infantil amb capacitat per a 46 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2004-05.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació preescolar, amb 3 unitats amb capacitat per a 36 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 el canvi de denominació, que
passa a ser Nostra Senyora del Carme.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-05:
Educació preescolar: 3 unitats amb capacitat per a 36 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 46 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
(04.160.010)

DECRET 323/2004, de 6 de juliol, de creació de diversos col·legis d’educació infantil i primària.
La previsió de la demanda d’escolarització en els nivells de parvulari i educació primària aconsella la revisió de l’oferta de places escolars públiques en determinats
municipis per possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives.
Amb aquesta finalitat i d’acord con el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a

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

Disposició final
S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desenvolupament del que disposa aquest Decret.
Barcelona, 6 de juliol de 2004
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

centre 08062811, ubicat al c. Arenys de Mar,
s/n (Can Sala), de Santa Maria de Palautordera.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Vallgorguina, amb codi de centre 08054411,
ubicat al c. de l’Església, s/n (Can Colomer),
de Vallgorguina.
SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Comarca del Gironès
Col·legi d’educació infantil i primària a
Salt, amb codi de centre 17008298, ubicat
a pg. de Marquès de Camps, s/n, de Salt.
SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Comarca del Baix Penedès
Col·legi d’educació infantil i primària a Calafell, amb codi de centre 43010098, ubicat
al c. de les Garrigues, s/n, de Segur de
Calafell (Calafell).
Col·legi d’educació infantil i primària a Calafell, amb codi de centre 43009898, ubicat
al c. Cosme Maine, s/n, de Calafell.
SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

ANNEX
SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGATANOIA

Comarca del Baix Llobregat
Col·legi d’educació infantil i primària a
Corbera de Llobregat, amb codi de centre 08060629, per desdoblament del CEIP
J a u m e B a l m e s , a m b c o d i d e c e n t re
08016331, de Corbera de Llobregat, ubicat al c. Empordà/c. Baix Penedès/c. Font
del Pontarró, de Corbera de Llobregat.

Comarca del Vallès Occidental
Col·legi d’educació infantil i primària a Polinyà, amb codi de centre 08061543, per
desglossament del CEIP Pere Calders, amb
codi de centre 08022872, de Polinyà, ubicat a l’av. Lluís Companys, s/n, de Polinyà.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Cugat del Vallès, amb codi de centre
08062641, ubicat al Turó de Can Mates, de
Sant Cugat del Vallès.
(04.170.002)

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca del Barcelonès
Col·legi d’educació infantil i primària a Badalona, amb codi de centre 08061348, ubicat al c. Molí de la Torre, Parc, 12, de
Badalona.
Comarca del Garraf
Col·legi d’educació infantil i primària a Cubelles, amb codi de centre 08060927, ubicat al c. Charlie Rivel/Millera/Darius Huguer/
Verge del Pilar, de Cubelles.
Col·legi d’educació infantil i primària a Olivella, amb codi de centre 08053418, ubicat
a l’av. Mas Milà, s/n, d’Olivella.
Comarca del Vallès Oriental
Col·legi d’educació infantil i primària a La
Roca del Vallès, amb codi de centre
08060991, ubicat a la plaça de l’Església,
s/n, de la Roca del Vallès.
Col·legi d’educació infantil i primària a Lliçà
d’Amunt, amb codi de centre 08060940, ubicat al c. Alcalaten/Marina/Matarranya, de
Lliçà d’Amunt.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Mollet del Vallès, amb codi de centre
08060988, ubicat a Rambla de Pompeu
Fabra, 74, de Mollet del Vallès.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Mollet del Vallès, amb codi de centre
08053406, ubicat al c. Sabadell/Ronda dels
Pinetons, de Mollet del Vallès.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Santa Maria de Palautordera, amb codi de
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DECRET 324/2004, de 6 de juliol, de cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles 4.1.f) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·licitud de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, cal procedir al cessament i al
nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Educació i amb l’acord previ del
Govern,
Decreto:
Article 1
El senyor Llorenç Serrano i Giménez cessa com a membre del Consell Escolar de
Catalunya, en representació del sector centrals i organitzacions sindicals, i se li agraeixen els serveis prestats.
Article 2
Es nomena la senyora Dolors Llobet Maria
membre del Consell Escolar de Catalunya,
en representació del sector centrals i organitzacions sindicals, amb efectes fins a l’1
de maig de 2005.

Full de disposicions i actes administratius

Barcelona, 6 de juliol de 2004
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

en empreses o institucions d’altres països
(DOGC núm. 4118, de 23.4.2004);

Núm. de codi: 08009260.
Import: 9.600 euros.

Fent ús de la delegació per resoldre
aquesta convocatòria, de conformitat amb
l’article 5 de la citada Ordre ENS/120/2004,
de 8 d’abril de 2004,

Centre: ECA de Santa Coloma de Farners.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Núm. de codi: 17004992.
Import: 3.989,07 euros.

Resolc:

Centre: Esc. Familiar Agrària Quintanas.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Núm. de codi: 08032154.
Import: 6.624,37 euros.

(04.174.084)

DECRET 325/2004, de 6 de juliol, de cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles 4.1.h) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·licitud de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, cal procedir al cessament i al nomenament d’un
membre del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Educació i amb l’acord previ del
Govern,
Decreto:
Article 1
El cessament com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació del
sector moviments de mestres de renovació
pedagògica en l’àmbit no universitari, de la
senyora Teresa Casas i Ros, i se li agraeixen els serveis prestats.
Article 2
El nomenament com a membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació
del sector moviments de mestres de renovació pedagògica en l’àmbit no universitari,
del senyor Joan Coma Ainsa, amb efectes
fins al 29 de març de 2007.
Barcelona, 6 de juliol de 2004
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

—1 Concedir els ajuts a què es refereix l’Ordre de 8 d’abril de 2004 als grups d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris dels
centres d’ensenyament secundari de Catalunya que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, per a la realització de pràctiques
en empreses o institucions d’altres països,
pels imports que s’hi indiquen, a càrrec de la
posició pressupostària D/482130200/4228,
del centre gestor 1305, dels pressupostos
de la Generalitat de Catalunya de l’any 2003,
prorrogats per a l’any 2004, per un import
total de 716.000,00 euros.
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 el director
general de Formació Professional i Educació Permanent, 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, 5 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

P. D.

(04.183.064)

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

RESOLUCIÓ EDC/1889/2004, de 5 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a grups
d’alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris en centres d’ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de
pràctiques en empreses o institucions d’altres països.
Atesa la proposta de la comissió de selecció dels projectes presentats, constituïda de conformitat amb el que disposa la
base 6 de l’annex de l’Ordre ENS/120/2004,
de 8 d’abril, de convocatòria pública per a
la concessió d’ajuts a grups d’alumnes que
cursen ensenyaments postobligatoris en
centres d’ensenyament secundari de
Catalunya, per a la realització de pràctiques

(Ordre de 8.4.2004,
DOGC de 23.4.2004)

Centre: Esc. Prof. Salesiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014279.
Import: 8.007,83 euros.
Centre: IES Abat Oliba.
Municipi: Ripoll.
Núm. de codi: 17005704.
Import: 10.486 euros.
Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 4.281,44 euros (projecte 1).
Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 6.000 euros (projecte 2).
Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 6.000 euros (projecte 3).
Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 13.148 euros.
Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.000 euros (projecte 1).
Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.000 euros (projecte 2).
Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.617,89 euros (projecte 3).
Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 17.155,67 euros.

ANNEX

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 6.000 euros.

Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 14.490,36 euros.

Centre: IES Cristòfol Ferrer.
Municipi: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08031848.
Import: 6.000 euros.

Centre: Dolmen.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08038673.
Import: 8.579,82 euros.

Centre: IES d’Horticultura i Jardineria.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43007385.
Import: 17.540 euros.

Centre: EA de La Garriga.
Municipi: La Garriga.
Núm. de codi: 08046475.
Import: 7.941,87 euros.

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 13.000 euros (projecte 1).

Centre: El Clot.
Municipi: Barcelona.

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
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Núm. de codi: 25006720.
Import: 9.225,16 euros (projecte 2).

Centre: IES Francesc Vidal i Barraquer.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43005704.
Import: 6.000 euros

Centre: IES Milà i Fontanals.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019654.
Import: 6.000 euros (projecte 1).

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Milà i Fontanals.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019654.
Import: 15.000 euros (projecte 2).

Centre: IES Josep Lladonosa.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006495.
Import: 5.984 euros.

Centre: IES Montilivi.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001735.
Import: 10.977,93 euros.

Centre: IES Josep Vallverdú.
Municipi: Les Borges Blanques.
Núm. de codi: 25006525.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Montserrat Miró i Vila.
Municipi: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021788.
Import: 8.603,86 euros.

Centre: IES La Bisbal.
Municipi: La Bisbal d’Empordà.
Núm. de codi: 17007300.
Import: 10.677,16 euros.

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 5.965,60 euros (projecte 1).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 9.265,84 euros (projecte 1).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 7.433,86 euros (projecte 2).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 5.646,84 euros (projecte 2).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 6.289,88 euros (projecte 3).

Centre: IES La Guineueta.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08034205.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 9.149,82 euros.

Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 12.594 euros (projecte 1).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 10.291,81 euros (projecte 1).

Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 5.249,52 euros (projecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 6.000 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 10.420 euros.

Centre: IES Lacetània.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020462.
Import: 9.147,83 euros.

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 9.432 euros (projecte 3).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 6.859,88 euros (projecte 1).

Centre: IES Les Vinyes.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08034643.
Import: 3.435,20 euros.

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 7.608 euros (projecte 4).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 6.000 euros (projecte 2).

Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 5.955,90 euros.

Centre: IES Provençana.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08019401.
Import: 11.730 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 15.000 euros (projecte 3).

Centre: IES Maremar.
Municipi: El Masnou.
Núm. de codi: 08020826.
Import: 10.432 euros.

Centre: IES Ramon Barbat i Miracle.
Municipi: Vila-seca.
Núm. de codi: 43005972.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 11.435,79 euros (projecte 4).

Centre: IES Mediterrània.
Municipi: Castelldefels.
Núm. de codi: 08047480.
Import: 11.040 euros.

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 6.000 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25005442.
Import: 7.630 euros.

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 6.098,56 euros (projecte 1).

Centre: IES Serrallarga.
Municipi: Blanes.
Núm. de codi: 17005662.
Import: 7.324 euros.

Centre: IES Esteve Terradas i Illa.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016781.
Import: 12.803 euros.

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 2.400 euros (projecte 2).

Centre: IES Vall d’Hebron.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08052700.
Import: 6.000 euros (projecte 1).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 6.289,88 euros (projecte 3).
Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 16.773,02 euros (projecte 4).
Centre: IES de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Núm. de codi: 43004441.
Import: 6.000 euros.
Centre: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 6.000 euros (projecte 1).
Centre: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 6.000 euros (projecte 2).
Centre: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 6.000 euros (projecte 3).
Centre: IES de Vic.
Municipi: Vic.
Núm. de codi: 08031022.
Import: 3.936 euros.
Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 6.289,88 euros (projecte 1).
Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 20.140 euros (projecte 2).
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Centre: IES Vall d’Hebron.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08052700.
Import: 12.594 euros (projecte 2).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 5.919,88 euros (projecte 4).

Centre: Igualada.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019551.
Import: 8.579,80 euros.

(04.183.105)

Centre: Jaume Viladoms.
Municipi: Sabadell.
Núm. de codi: 08035805.
Import: 7.893,44 euros.
Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 8.349,60 euros (projecte 1).
Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 8.579,82 euros (projecte 2).
Centre: Les Heures.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002775.
Import: 11.999,81 euros.
Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 5.969,88 euros (projecte 1).
Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 4.323,86 euros (projecte 2).
Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 4.023,86 euros (projecte 3).
Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 4.323,86 euros (projecte 4).
Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 7.414,27 euros (projecte 1).
Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 3.500 euros (projecte 2).
Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 7.145,16 euros (projecte 3).
Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 5.244,58 euros (projecte 4).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 4.109,88 euros (projecte 1).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 4.109,88 euros (projecte 2).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 5.919,88 euros (projecte 3)

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 de juliol de 2004

RESOLUCIÓ EDC/1896/2004, de 6 de juliol, de modificació de la Resolució EDC/
1832/2004, de 30 de juny, per la qual es
convoca el procediment per a la selecció de
funcionaris docents per a la provisió, en règim de comissió de serveis, de set llocs de
treball vacants a la Inspecció d’Educació per
al curs 2004-2005.
Per la Resolució EDC/1832/2004, de 30
de juny, es va convocar el procediment per
a la selecció de funcionaris docents per a la
provisió, en règim de comissió de serveis,
de set llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació per al curs 2004-2005.
Atès que un dels llocs de treball convocats, concretament, la plaça de l’especialitat de llengua dels Serveis Territorials a
Barcelona II (Comarques) s’ha cobert per
reincorporació d’un funcionari de carrera i,
per tant, han desaparegut les necessitats
que van motivar la seva convocatòria, és
procedent modificar l’apartat 1 de l’annex
1 de la Resolució esmentada.
Per tant, a proposta de la Subdirecció General de la Inspecció d’Ensenyament,

Resolc:
—1 Modificar l’apartat 1 de l’annex 1 de
la Resolució EDC/1832/2004, de 30 de juny,
per la qual es convoca el procediment per
a la selecció de funcionaris docents per a la
provisió, en règim de comissió de serveis,
de set llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació per al curs 2004-2005, en
el sentit de suprimir la vacant de l’especialitat de llengua dels Serveis Territorials a
Barcelona II (Comarques).
—2 Obrir un termini de dos dies a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC per tal que, els funcionaris
que aspiraven a la vacant esmentada, puguin presentar, si així ho desitgen, una nova
sol·licitud per cobrir alguna de la resta de
les vacants objecte de convocatòria.

P. D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans
(04.188.085)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament (exp.
1181/04).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 1181/04.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de suports DVD, per a la seva utilització en tasques de suport i divulgació de
materials.
b) Termini d’execució: immediat després
de la signatura del contracte.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 48.800,00 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 35.1.c del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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 preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, 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/

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 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.
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b) Hora límit: 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-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran 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, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
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.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament
del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins el següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
—10 Presentació de mostres: d’acord
amb el punt 7.3.9 del plec de clàusules administratives particulars.
Barcelona, 6 de juliol de 2004

A l’annex, on diu:
“Composició del centre
”Autorització d’obertura:
”Educació infantil: 4 unitats amb capacitat per a 100 llocs escolars.
”Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.”,
ha de dir:
“Composició del centre
”Autorització d’obertura:
”Educació infantil: 3 unitats de primer cicle
amb capacitat per a 41 llocs escolars i 3
unitats de parvulari amb capacitat per a 75
llocs escolars.
”Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
”Educació secundària: educació secundària obligatòria, 6 unitats de primer cicle
amb capacitat per a 180 llocs escolars i 6
unitats de segon cicle amb capacitat per a
180 llocs escolars.
”Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la modalitat de ciències de la naturalesa i de la salut
amb capacitat per a 70 llocs escolars.”
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 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.
Girona, 30 de juny de 2004
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

(04.187.107)

(04.154.120)

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 l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Sagrada Família de
Matadepera, 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’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, 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 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 consideren
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Sabadell, 25 de juny de 2004
P . D . (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

RESOLUCIÓ EDC/1898/2004, de 30 de
juny, de modificació de la Resolució ENS/
1119/2004, de 13 d’abril, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Nuestra Señora del Carmen, de Ripoll.
Per la Resolució ENS/1119/2004, de 13
d’abril (DOGC núm. 4123, de 30.4.2004),
es va autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Nuestra Señora del Carmen, de Ripoll.
Atès que s’han observat errades a la Resolució esmentada, i d’acord amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,
Resolc:
Modificar la Resolució ENS/1119/2004,
de 13 d’abril, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Nuestra Señora del
Carmen, de Ripoll, en el sentit següent:

RESOLUCIÓ EDC/1903/2004, de 25 de
juny, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Sagrada Família, de Matadepera.

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Sagrada Família de Matadepera,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre privat d’educació preescolar, per
transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
es va instruir l’expedient corresponent.

ANNEX

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 orgànica10/2002, 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
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Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Matadepera.
Localitat: Matadepera.
Codi: 08054681.
Denominació: Sagrada Família.
Adreça: c. Sant Joan, 72.
Titular: Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell.
NIF: Q5800639F.
S’autoritza l’obertura del centre d’educació preescolar privat Sagrada Família per
transformació i ampliació de la llar d’infants
del mateix nom, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2004-2005.
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.

Full de disposicions i actes administratius

Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació preescolar: 11 unitats amb capacitat per a 149 llocs escolars amb la
següent configuració:
de 0-1 anys, 3 unitats amb 24 llocs escolars.
de 1-2 anys, 5 unitats amb 65 llocs escolars.
de 2-3 anys, 3 unitats amb 60 llocs escolars.
(04.154.119)

RESOLUCIÓ EDC/1904/2004, de 30 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Claret, de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Claret, de Sabadell, en
petició de modificació de l’autorització
d’obertura per ampliació d’ensenyaments i
locals, 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 Claret, de Sabadell, per ampliació
d’ensenyaments i locals, 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 inte-

ressades 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.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2004, de modificació de la Resolució de 8 de setembre
de 2003, per la qual s’aprova i es fa pública
la llista de concessió d’ajuts econòmics del
Fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’any 2002.

Sabadell, 30 de juny de 2004

Per la Resolució de 8 de setembre de 2002
(Full de Disposicions i Actes Administratius
del Departament d’Ensenyament, núm. 972,
del mes de setembre) es van atorgar ajuts al
personal docent no universitari.

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

A proposta de la Comissió d’Acció Social
del personal docent no universitari (CASD),
i resolts els recursos de reposició presentats contra l’esmentada Resolució,

ANNEX
Resolc:
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08024595.
Denominació: Claret.
Adreça: c. Sallarés i Pla, 10.
Altres adreces: c. Jardí, 44,46 i 48.
Titular: Institució Escolar Claret, SL.
NIF: B61315792.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Claret per l’obertura dels ensenyaments de
l’educació preescolar amb 3 unitats, l’ampliació de 4 unitats de l’educació secundària obligatòria i ampliació de locals al carrer
Jardí, 44, 46 i 48, de Sabadell, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2004-2005.
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.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars.
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 130 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per 120 llocs escolars.
(04.154.116)

1. Modificar l’annex de la Resolució de 8
de setembre de 2003, en el sentit que s’especifica en l’annex d’aquesta disposició.
2. Destinar un import de 8.939,26 euros
a càrrec de la partida pressupostària 1303D/
233000100/3134 del pressupost de 2003
prorrogat per a l’any 2004.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació en el “Full de Disposicions i Actes
Administratius del Departament d’Educació”,
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 la consellera
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
en el “Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Educació”, 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 de juliol 2004
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

ANNEX
Resolució definitiva de les sol·licituds admeses i excloses. Any: 2002
Delegació territorial: Barcelona I (Ciutat)
NIF

Cognoms i nom

D. servei

Després d’on diu:
039842284 M Amorós Macau, Rosa Maria

360

Ha de dir:
042720263 V

360

Anaya Hernández, M. Elena

Ajut

Nombre

Import

Aj. estudis universitaris
Aj. ortodòncia
Aj. pròtesis

1
1
1

200,37
266,72
144,15

Aj. pròtesis
Aj. estudis universitaris

1
2

37,13
400,74
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Núm. 1011

NIF

Cognoms i nom

D. servei

Ajut

Nombre

Import

On diu:
037640270 B

Estradé Sobrepere, Salvador

360

Aj. estudis universitaris
Hi manca NIF pare/mare no sol·licitant

1

Ha de dir:
037640270 B

Estradé Sobrepere, Salvador

360

Aj. estudis universitaris

1

200,37

On diu:
078061312 W Farré Lladós, M. Rosa

360

Aj. odontològic
Aj. pròtesis
Despesa justificada inferior al mínim

1
1

420,60

Ha de dir:
078061312 W Farré Lladós, M. Rosa

360

Aj. odontològic
Aj. pròtesis
Despesa justificada inferior al mínim
Aj. ortodòncia

1
1

420,60

1

252,55

On diu:
052152305 N

Guri Casallachs, Marc

360

Aj. natalicis adopcions
Hi manca NIF pare/mare no sol·licitant

1

Ha de dir:
052152305 N

Guri Casallachs, Marc

360

Aj. natalicis adopcions

1

200,37

On diu:
037608039 A

Magdaleno Ezquerdo, Juan

180

Aj. disminuïts 65%

1

396,67

Ha de dir:
037608039 A

Magdaleno Ezquerdo, Juan

180

Aj. disminuïts 65%
Aj. disminuïts 33%

1
1

396,67
238,00

On diu:
005870316 A

Muñoz Navarro, Luis

360

Aj. ascendents depend.
Aj. colònies d’esplai

1
1

292,00
40,07

Ha de dir:
005870316 A

Muñoz Navarro, Luis

360

Aj. ascendents depend.
Aj. estudis universitaris

1
1

292,00
200,37

On diu:
046041932 A

Palma Jordana, Mercè

360

Aj. llar d’infants

11

358,16

Ha de dir:
046041932 A

Palma Jordana, Mercè

360

Aj. llar d’infants

22

716,32

On diu:
072865876 J

Pascual Oliva, Saturnino

360

Aj. estudis universitaris
Aj. odontològic
Aj. pròtesis

1
1
1

200,37
330,18
38,75

Ha de dir:
072865876 J

Pascual Oliva, Saturnino

360

Aj. estudis universitaris

2

400,74

On diu:
046029568 J

Sánchez Salicio, Domingo

360

Aj. llar d’infants
Hi manca NIF pare/mare no sol·licitant
Aj. disminuïts 33%
Aj. pròtesis

4
1
1

360,61
73,17

130,24
360,61
73,17

Ha de dir:
046029568 J

Sánchez Salicio, Domingo

360

Aj. llar d’infants
Aj. disminuïts 33%
Aj. pròtesis

4
1
1

On diu:
006892352 B

Tercero Moreno, Antonio

360

Aj. disminuïts 65%
Hi manca certificació de minusvàlua

3

Ha de dir:
006892352 B

Tercero Moreno, Antonio

360

Aj. disminuïts 33%

1

360,61

360

Aj. estudis universitaris
Aj. pròtesis
Fotocòpia llibre de família incompleta

1
1

200,37

Delegació territorial: Barcelona II (Comarques)
On diu:
036904526 Z

Continente Prats, Rosa
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NIF

Cognoms i nom

Ha de dir:
036904526 Z

D. servei

Continente Prats, Rosa

360

On diu:
077278845 H

Esclusa Riera, Avel·lina

360

Ajut

Nombre

Import

Aj. estudis universitaris
Aj. pròtesis

1
1

200,37
43,51

Aj. estudis universitaris
Despesa justificada inferior al mínim
Aj. odontològic
Despesa justificada inferior al mínim

1
1

Ha de dir:
077278845 H

Esclusa Riera, Avel·lina

360

Aj. estudis universitaris
Aj. odontològic
Despesa justificada inferior al mínim

1
1

On diu:
038502677 X

Garcia Calatayud, Gemma

360

Aj. odontològic
Despesa justificada inferior al mínim
Aj. ortodòncia

1

Aj. odontològic
Despesa justificada inferior al mínim
Aj. ortodòncia
Aj. llar d’infants

1

Ha de dir:
038502677 X

Garcia Calatayud, Gemma

360

1

200,37

71,01

1
10

71,01
325,60

On diu:
040295708 F

Llop Puig, Jesús

360

Aj. llar d’infants

6

195,36

Ha de dir:
040295708 F

Llop Puig, Jesús

360

Aj. llar d’infants

10

325,60

On diu:
043419732 X

Lucas González, Laura

360

Aj. llar d’infants

4

130,24

Ha de dir:
043419732 X

Lucas González, Laura

360

Aj. llar d’infants

10

325,60

On diu:
046523893 E

Mano Castaño, M. Teresa de la

360

Aj. odontològic
Aj. tràmits d’adopció
Hi manca NIF pare/mare no sol·licitant

1
1

48,98

Ha de dir:
046523893 E

Mano Castaño, M. Teresa de la

360

Aj. odontològic
Aj. tràmits d’adopció

1
1

48,98
175,33

On diu:
037714469 N

Moya Obes, Jerónimo

360

Aj. estudis universitaris
Hi manca matrícula curs 2002/2003
Aj. pròtesis

1
1

50,52

200,37
50,52

Ha de dir:
037714469 N

Moya Obes, Jerónimo

360

Aj. estudis universitaris
Aj. pròtesis

1
1

On diu:
038769070 V

Nogueras Cobo, Nuria

360

Aj. estudis universitaris
Hi manca compulsar documentació
Aj. pròtesis

2
1

73,33
400,74
73,33

Ha de dir:
038769070 V

Nogueras Cobo, Nuria

360

Aj. estudis universitaris
Aj. pròtesis

2
1

On diu:
038425055 J

Pascual Cabo, Miguel

360

Aj. estudis universitaris
Declaració jurada sense signatura

1

Ha de dir:
038425055 J

Pascual Cabo, Miguel

360

Aj. estudis universitaris

1

200,37

On diu:
046535736 C

Ruiz Moreno, Magdalena

360

Aj. colònies d’esplai
Aj. odontològic
Factura o rebut sense desglos. despesa
Aj. ortodòncia
Aj. disminuïts 33%
Aj. pròtesis
Factura o rebut sense CIF/NIF

1
1

40,07

1
1
1

118,36
360,61
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NIF

Cognoms i nom

Ha de dir:
046535736 C

Ruiz Moreno, Magdalena

D. servei
360

Ajut

Nombre

Import

Aj. colònies d’esplai
Aj. odontològic
Factura o rebut sense desglos. despesa
Aj. ortodòncia
Aj. disminuïts 65%
Aj. pròtesis

1
1

40,07

1
1
1

118,36
601,01
43,67

On diu:
052170862 P

Segura Medina, Josep

360

Aj. llar d’infants

5

162,80

Ha de dir:
052170862 P

Segura Medina, Josep

360

Aj. llar d’infants
Aj. natalicis i adopcions

5
1

162,80
200,37

On diu:
046536828 P

Soler Maylinch, Josep Maria

360

Aj. llar d’infants
Hi manca NIF pare/mare no sol·licitant
Aj. pròtesis
Despesa justificada inferior al mínim

14

14
1

1

Ha de dir:
046536828 P

Soler Maylinch, Josep Maria

360

Aj. llar d’infants
Aj. pròtesis
Despesa justificada inferior al mínim

On diu:
039328554 A

Solsona Serrat, Victòria

360

Aj. excepcional
Denegat per la Comissió d’Acció Social
Aj. llar d’infants
Hi manca NIF pare/mare no sol·licitant

1

Aj. excepcional
Denegat per la Comissió d’Acció Social
Aj. llar d’infants
Aj. natalicis i adopcions

1

Ha de dir:
039328554 A

Solsona Serrat, Victòria

360

455,84

4

4
1

130,24
200,37

On diu:
033869499 K

Vaquerizo Maqueda, Eugenio

360

Aj. tractam. fertilitat
Factura o rebut sense número col·legiat

1

Ha de dir:
033869499 K

Vaquerizo Maqueda, Eugenio

360

Aj. tractam. fertilitat

1

On diu:
035024005 L

Vera Pérez, Fernando

360

Aj. odontològic
Hi manquen factures, rebuts o certific.
Aj. pròtesis

1
1

31,96

360

Aj. odontològic
Aj. pròtesis

1
1

38,97
31,96

Ha de dir:
035024005 L

Vera Pérez, Fernando

902,00

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia
On diu:
040854613 N

Esteve Blanco, Mercè

360

Aj. tràmits d’adopció
Hi manca NIF pare/mare no sol·licitant

1

Ha de dir:
040854613 N

Esteve Blanco, Mercè

360

Aj. tràmits d’adopció

1

360

Aj. llar d’infants
Hi manca llibre de família o equivalent

4

Aj. odontològic

1

68,32

360

Aj. llar d’infants
Aj. odontològic

4
1

130,24
68,32

360

Acció social 2002
Hi manca la signatura
Aj. estudis universitaris
Hi manca justif. pagament curs 2002/2003

1

175,33

Delegació territorial: Vallès Occidental
On diu:
038504410 H

Ha de dir:
038504410 H

Pons Janer, Maria Falgars

Pons Janer, Maria Falgars

Delegació territorial: Girona
On diu:
040270588 A

Llongarriu Castañer, Rosa-Maria

691

1

Full de disposicions i actes administratius

NIF

Cognoms i nom

Ha de dir:
040270588 A

Llongarriu Castañer, Rosa-Maria

D. servei

Ajut

Nombre

Import

360

Aj. estudis universitaris

1

200,37

On diu:
040887723 W Font Arbó, Miquel Àngel

360

Aj. llar d’infants
Aj. psicoteràpia
Hi manca compulsar documentació

6
1

195,36

Ha de dir:
040887723 W Font Arbó, Miquel Àngel

360

Aj. llar d’infants
Aj. psicoteràpia

6
1

195,36
265,38

On diu:
040895445 L

360

Aj. llar d’infants
Factura o rebut sense nom sol·licitant
Aj. natalicis i adopcions

11
1

200,37

Delegació territorial: Lleida

Martínez Domínguez, Josep

Ha de dir:
040895445 L

Martínez Domínguez, Josep

360

Aj. llar d’infants
Aj. natalicis i adopcions

11
1

358,16
200,37

On diu:
078050337 K

Mir Cortada, Candida

360

Aj. estudis universitaris
Aj. pròtesis

1
1

200,37
95,77

Ha de dir:
078050337 K

Mir Cortada, Candida

360

Aj. estudis universitaris
Aj. pròtesis

2
1

400,75
95,77

On diu:
040897948 S

Tarragó Garrós, M. Teresa

360

Aj. colònies d’esplai
Aj. disminuïts 65%

2
1

80,14
601,01

Ha de dir:
040897948 S

Tarragó Garrós, M. Teresa

360

Aj. colònies d’esplai
Aj. disminuïts 65%
Aj. llars d’infants

2
1
18

80,14
601,01
586,08

Delegació territorial: Tarragona
On diu:
051303762 P

Hernández Jiménez, Jesús

360

Aj. estudis universitaris
Despesa justificada inferior al mínim

1

Ha de dir:
051303762 P

Hernández Jiménez, Jesús

360

Aj. estudis universitaris

1

200,37

On diu:
039648980 Q

Sans Cabestany, M. Dolors

360

Aj. ascendents depend.
Aj. excepcional
Despesa justificada inferior al mínim
Aj. estudis universitaris
Aj. pròtesis

1
1

292,00

1
1

200,37
99,59

Aj. ascendents depend.
Aj. excepcional
Despesa justificada inferior al mínim
Aj. estudis universitaris
Aj. pròtesis

1
1

292,00

2
1

400,74
99,59

Ha de dir:
039648980 Q

Sans Cabestany, M. Dolors

360
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