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RESOLUCIÓ EDC/2097/2004, de 13 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Centre Autoritzat de Grau Superior
d’Arts Plàstiques i Disseny Felicidad Duce,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Centre Autoritzat de Grau
Superior d’Arts Plàstiques i Disseny Felicidad
Duce, de Barcelona, en petició de reducció
de grups i ampliació d’ensenyaments, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret 389/
1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que impar-
teixin ensenyaments artístics; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació, i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
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Centre Autoritzat de Grau Superior d’Arts
Plàstiques i Disseny Felicidad Duce, de
Barcelona, per reducció de grups dels en-
senyaments d’arts plàstiques i disseny de
grau superior i obertura dels ensenyaments
superiors de disseny, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

Barcelona, 13 de juliol 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: 08058398.
Denominació: Centre Autoritzat de Grau Su-
perior d’Arts Plàstiques i Disseny Felicidad
Duce.
Adreça: c. Guillem Tell, 47.
Titular: Esc. Superior de Diseño y Moda, SL.
NIF: B08452740.

S’autoritza la reducció de grups dels en-
senyaments d’arts plàstiques i disseny de
grau superior: 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars del cicle formatiu d’estilis-
ta d’indumentària de la família de disseny
d’indumentària, amb efectes a partir de la fi
del curs 2003-2004 el grup del primer curs
i a partir de la fi del curs 2004-2005 el grup
del segon curs.

S’autoritza l’obertura d’ensenyaments su-
periors de disseny de l’especialitat de dis-
seny de moda, amb 3 grups amb capacitat
per a 90 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2005-2006:

Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny:
Família professional de disseny d’indu-

mentària:
Cicle formatiu de grau superior d’estilista

d’indumentària, amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars.

Cicle formatiu de grau superior de mode-
lisme d’indumentària, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

Ensenyaments superiors de disseny:
Especialitat disseny de moda, amb 3

grups amb capacitat per a 90 llocs esco-
lars.

(04.184.051)

RESOLUCIÓ EDC/2104/2004, de 7 de ju-
liol, per la qual s’autoritza l’obertura del cen-
tre privat d’educació preescolar Parroquial,
de Martorell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre privat d’educació preescolar Parroquial,
de Martorell, en petició d’autorització d’ober-
tura d’un centre privat d’educació preesco-
lar, per transformació d’una llar d’infants au-
toritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el 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’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Parroquia l ,  de
Martorell, per transformació d’una llar d’in-
fants autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
consideren convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 7 de juliol de 2004

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Municipi: Martorell.
Localitat: Martorell.
Codi: 08050636.
Denominació: Parroquial.
Adreça: c. Verge de la Mercè, 7.
Titular: Parroquia Santa Maria de Martorell.
NIF: Q0800295H.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Parroquia l ,  de
Martorell, per transformació de la llar d’in-
fants del mateix nom, amb efectes a partir
del curs 2004-2005.

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

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 41 llocs escolars, d’acord amb
la configuració següent:

1 unitat de 0-1 any amb capacitat per a
8 alumnes.

1 unitat de 1-2 anys amb capacitat per a
13 alumnes.

1 unitat de 2-3 anys amb capacitat per a
20 alumnes.

(04.168.039)

ORDRE EDC/271/2004, de 13 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió d’ajuts individuals al professorat
per participar en cursos d’especialització,
màsters, cursos de postgrau i altres activi-
tats de formació permanent.

En l’actual ordenació del sistema educa-
tiu es reconeix la formació permanent com
a una responsabilitat de les administracions
educatives, les quals han d’establir els mit-
jans oportuns per tal d’afavorir la formació
del professorat.

El Pla de formació permanent del Depar-
tament d’Educació inclou entre els seus ob-
jectius el de potenciar i incentivar la partici-
pació del professorat en les activitats de
formació, i preveu per aquest motiu la con-
cessió d’ajuts econòmics per a les despe-
ses generades per l’assistència a les activi-
tats de formació.

De conformitat amb el que estableix el ca-
pítol 9 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió d’ajuts individuals per a la participació del
professorat en activitats de formació perma-
nent, realitzades durant el curs 2003-2004.
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Article 2
Aprovar les bases reguladores que regei-

xen aquesta convocatòria, les quals figuren
a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
Destinar a la resolució d’aquest concurs la

quantitat total màxima de 236.400,00 euros,
amb càrrec a la posició pressupostària D/
482130100/4231 de l’òrgan gestor 1302, del
pressupost de la Generalitat de Catalunya per
a l’any 2003, prorrogat per al 2004.

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter re-

current.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el corresponent 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.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 13 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la

concessió d’ajuts individuals al professorat
per a les despeses originades per la seva
participació en les diferents activitats es-
mentades a continuació i segons els con-
ceptes indicats:

Activitats
a) Cursos de postgrau o màsters sobre

les temàtiques següents:
Aprenentatge de llengües.
Interculturalitat i multiculturalitat.
Acollida d’alumnat nouvingut i d’incorpo-

ració tardana.
Atenció a l’alumnat en risc d’exclusió so-

cial.
Educació en valors i convivència en els

centres.
b) Cursos de postgrau o màsters de di-

recció i gestió de centres educatius.
c) Cursos d’especialització en pedagogia

terapèutica regulats per l’Ordre d’11 de
gener de 1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996)
i homologats pel Departament d’Educació.

d) Activitats de formació realitzades dins
del Pla de formació permanent i organitza-

des directament pel Departament d’Educa-
ció o pels diferents instituts de ciències de
l’educació (ICE).

e) Cursos inclosos en l’ensenyament ofi-
cial d’idiomes (EOI).

Conceptes
1) Despeses de matrícula.
2) Despeses de desplaçaments.
3) Despeses de telèfon en el cas de cur-

sos no presencials.
Per a les activitats incloses en els apar-

tats a) i b) es tindran en compte tots els
conceptes; per a les activitats incloses en
els apartats c) i d) es tindran en compte els
conceptes 2) i 3), i per a les activitats inclo-
ses en l’apartat e) només es tindrà en comp-
te el concepte 2).

—2 Destinataris
Pot sol·licitar un ajut el professorat d’en-

senyament no universitari en actiu amb
destinació en centres docents públics de
Catalunya, el professorat de centres docents
privats concertats que estigui en nòmina de
pagament delegat del Departament d’Edu-
cació, els professionals dels serveis educa-
tius del Departament d’Educació i els fun-
cionaris del cos d’inspectors d’educació i
del cos d’inspectors al servei de l’adminis-
tració educativa que exerceixen la funció ins-
pectora en l’àmbit territorial de Catalunya.

—3 Característiques dels ajuts
3.1 Els ajuts, que es faran efectius en un

sol lliurament, es concediran per l’assistèn-
cia a activitats de formació dutes a terme
durant el curs 2003-2004 i directament rela-
cionades amb el lloc de treball de la persona
sol·licitant. Les activitats han d’haver finalit-
zat abans del 15 de setembre de 2004.

3.2 La quantia dels ajuts serà fixada in-
dividualment segons les prioritats establer-
tes al punt 4 d’aquestes bases, la tipologia
del programa en què s’emmarca l’activitat,
la durada, les despeses de matrícula i el lloc
on es realitzi.

3.3 Per a una activitat determinada no
es podran concedir més de 600 euros en
concepte de matrícula ni més de 450 euros
en concepte de desplaçaments i/o telèfon.

3.4 L’import total dels ajuts concedits a
un beneficiari determinat no podrà superar
els 1.200 euros.

3.5 No es concediran ajuts per a matrí-
cula en les activitats en què l’import sigui
inferior a 48 euros.

3.6 No es concediran ajuts per a des-
plaçaments quan:

El nombre total de quilòmetres recorre-
guts durant tota l’activitat sigui inferior a 400.

Els costos del transport públic siguin in-
feriors a 24 euros.

Els desplaçaments siguin dins la mateixa
població del centre de treball o de residèn-
cia de la persona sol·licitant.

3.7 No es concediran ajuts per a aque-
lles activitats per a les quals la persona sol·li-
citant ja hagi rebut algun altre ajut o beca.

3.8 Als ajuts, se’ls aplicarà la retenció
d’IRPF que correspongui.

—4 Prioritats
Per a la concessió dels ajuts s’establiran

les prioritats següents:
Prioritat 1:
1.1 Cursos de postgrau o màsters so-

bre les temàtiques següents:

Aprenentatge de llengües.
Interculturalitat i multiculturalitat.
Acollida d’alumnat nouvingut i d’incorpo-

ració tardana.
Atenció a l’alumnat en risc d’exclusió so-

cial.
Educació en valors i convivència en els

centres.
1.2 Cursos de postgrau o màsters de

direcció i gestió de centres educatius.
Prioritat 2:
Cursos d’especialització en pedagogia te-

rapèutica regulats per l’Ordre d’11 de ge-
ner de 1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996)
i homologats pel Departament d’Educació.

Prioritat 3:
3.1 Activitats de formació realitzades

dins del Pla de formació permanent i orga-
nitzades directament pel Departament
d’Educació o pels diferents instituts de ci-
ències de l’educació (ICE).

3.2 Cursos inclosos en l’ensenyament
oficial d’idiomes (EOI).

—5 Presentació de sol·licituds i terminis
5.1 Per prendre part en aquesta convo-

catòria s’ha de presentar una sol·licitud,
segons el model que es trobarà a disposi-
ció de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Educació i als
seus serveis territorials, i també a Internet,
a l’adreça http://www.xtec.es/sgfp. La sol·li-
citud s’adreçarà al director general d’Orde-
nació i Innovació Educativa.

5.2 S’haurà d’emplenar una sol·licitud
per a cada una de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut.

5.3 Les sol·licituds s’han de presentar
a la seu central del Departament d’Educa-
ció, als seus serveis territorials o a qualse-
vol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. En el cas
que s’opti per presentar la sol·licitud en una
oficina de correus, es farà en sobre obert
perquè la sol·licitud sigui datada i segellada
pel personal de correus abans de ser cer-
tificada.

5.4 El termini de presentació de sol·li-
cituds s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i fina-
litzarà el 30 de setembre de 2004.

5.5 A la sol·licitud s’hi han de fer cons-
tar:

a) Les dades personals i professionals.
b) Les dades identificatives de l’activitat

per a la qual se sol·licita l’ajut, així com la
despesa realitzada.

c) Una declaració de no haver rebut cap
altre ajut o beca per a l’activitat per a la qual
se sol·licita l’ajut.

d) Si es tracta de professorat amb des-
tinació a centres docents municipals o cen-
tres privats concertats, les dades bancàri-
es.

Qualsevol falsedat en les dades que es
fan constar a la sol·licitud comportarà l’ex-
clusió del sol·licitant.

5.6 La documentació que cal adjuntar
a la sol·licitud és la següent:

a) Fotocòpia compulsada del full d’ins-
cripció o matrícula en què s’especifiqui l’im-
port de la despesa.



Full de disposicions i actes administratius

1032

b) Fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència expedit per l’entitat organitza-
dora de l’activitat.

c) Certificat de la direcció del centre en
què es faci constar que la persona sol·licitant
ha estat treballant al centre durant el curs
2003-2004. En el cas dels centres privats
concertats, es farà constar també que la
persona sol·licitant ha estat en nòmina de
pagament delegat durant el curs 2003-
2004. Aquest certificat no és necessari en
el cas de professionals destinats a serveis
educatius ni en el cas d’inspectors i inspec-
tores.

d) Programa de l’activitat o descripció
dels seus continguts.

e) En el cas de desplaçaments en trans-
port públic, originals dels justificants de la
despesa. Aquesta documentació original
podrà ser recollida fins al 31 de gener de
2005 a la Subdirecció General de Formació
Permanent i Recursos Pedagògics. Si no es
retira la documentació en el termini establert,
s’entendrà que les persones interessades
renuncien a recuperar-la.

—6 Comissió de selecció de les sol·licituds
La selecció de les persones participants,

la farà una comissió que estarà constituïda
pels membres següents o persones en qui
deleguin:

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, que actu-
arà com a president.

La cap del Servei de Programació, Ava-
luació i Recursos Pedagògics de la Subdi-
recció General de Formació Permanent i
Recursos Pedagògics.

El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes de la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa.

La cap del Servei de Relacions Escola-
Empresa de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent.

Dos tècnics de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, un dels quals
actuarà com a secretari.

Els membres d’aquesta comissió estan
afectats per les causes d’abstenció i recu-
sació previstes als articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—7 Resolució de la convocatòria
Transcorregut el termini de presentació de

sol·licituds, i en un termini màxim de dos
mesos, la comissió de selecció farà pública
als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Educació i dels seus serveis
territorials la llista provisional de sol·licituds
admeses, no admeses i excloses. En aques-
ta llista hi constaran el nom, els cognoms,
el número de DNI i el motiu d’exclusió, si
escau. Així mateix, es publicarà una llista de
defectes en la documentació presentada per
tal que puguin ser esmenats.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de cinc dies hàbils comp-
tats a partir de l’endemà de la seva publica-
ció als taulers d’anuncis esmentats.

Durant aquest mateix termini, les persones
interessades podran esmenar, si escau, els
defectes en la documentació presentada.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució
d’aprovació de la llista definitiva de sol·li-
cituds admeses, no admeses i excloses, que
es farà pública als taulers d’anuncis de la
seu central del Departament d’Educació i
dels seus serveis territorials. Un cop publi-
cada la resolució definitiva es procedirà a
tramitar la corresponent ordre de pagament.

Es delega en el director general d’Orde-
nació i Innovació Educativa la facultat de
resoldre aquesta convocatòria.

En qualsevol cas, es consideraran des-
estimades les sol·licituds d’ajuts no resol-
tes per resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar de l’endemà de la fi-
nalització del termini de presentació de les
sol·licituds.

Contra la resolució definitiva de sol·licituds
admeses, no admeses i excloses, que ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el corresponent
jutjat contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà
de la seva publicació als taulers d’anuncis
de la seu central del Departament d’Educa-
ció i dels seus serveis territorials, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general d’Ordenació i Innovació Educativa
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació als taulers d’anun-
cis de la seu central del Departament d’Edu-
cació i dels seus serveis territorials, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

—8 Les persones beneficiàries dels ajuts
objecte d’aquesta convocatòria estaran obli-
gades a facilitar tota la informació que els
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents d’acord amb la
Llei de finances públiques de Catalunya.
L’aplicació dels fons percebuts per al com-
pliment de la finalitat subvencionada es jus-
tificarà mitjançant els documents esmentats
a la base 5.6 d’aquest annex.

(04.203.010)

RESOLUCIÓ EDC/2098/2004, de 13 de ju-
liol, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat I-Beth, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants I-Beth, de Barcelona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre privat,
per transformació i trasllat d’una llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat I-Beth, de Barcelona, per transforma-
ció i trasllat de la llar d’infants autoritzada,
de conformitat amb la legislació anterior a
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 13 de juliol de 2004

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08050806.
Denominació: I-Beth.
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Adreça: c. València, 8-14.
Titular: Moya Arenas, M. Dolores.
NIF: 38475714A.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat I-Beth per transformació de la llar d’in-
fants del mateix nom i trasllat al c. Aragó,
47, baixos, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2004-2005.

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

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

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 51 llocs escolars.

(04.184.039)

RESOLUCIÓ EDC/2099/2004, de 13 de
juliol, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sagrat Cor-Sarrià, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Sagrat Cor-Sarrià, de
Barcelona, en petició d’autorització d’am-
pliació d’ensenyaments, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sagrat Cor-Sarrià, de Barcelona, per ampli-
ació dels ensenyaments de formació pro-
fessional de grau mitjà, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 13 de juliol 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 a Barcelona I (ciutat)

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004717.
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.
Adreça: c. Sagrat Cor, 25.
Titular: Fundación del Sagrado Corazón de
Sarriá.
NIF: G08862633.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família de serveis socioculturals i a la co-
munitat, amb el cicle formatiu d’atenció so-
ciosanitària, amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-2005:

Educació infantil: 12 unitats amb capaci-
tat per a 296 llocs escolars.

Educació primària: 30 unitats amb capa-
citat per a 750 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 16 uni-

tats amb capacitat per a 480 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família de serveis socioculturals i a la co-
munitat: cicle formatiu d’atenció sociosani-
tària amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars; en cap cas un grup no supe-
rarà els 20 llocs escolars.

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

matiu de comerç internacional amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Família d’administració: cicle formatiu de
secretariat amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.

Família de serveis socioculturals i a la co-
munitat: cicle formatiu d’educació infantil
amb 4 grups amb capacitat per a 120 llocs
escolars i cicle formatiu d’integració social
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

Batxillerat:
Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-

tinció:
2 unitats de la modalitat d’humanitats i

ciències socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars, 2 unitats de la modalitat de cièn-
cies de la naturalesa i de la salut amb ca-

pacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de
la modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 llocs escolars.

A partir de l’inici del curs 2006-2007:
2 unitats de la modalitat d’humanitats i

ciències socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars i 4 unitats de la modalitat de cièn-
cies i tecnologia amb capacitat per a 140
llocs escolars.

(04.184.067)

RESOLUCIÓ EDC/2100/2004, de 13 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre de pre-
escolar Quitxalla, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre de preescolar Quitxalla, de Barcelona,
en petició d’autorització d’ampliació d’uni-
tats del nivell d’educació preescolar, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre de preescolar
Quitxalla, de Barcelona, per ampliació d’uni-
tats del nivell d’educació preescolar, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 13 de juliol 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)
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ANNEX

Comarca del Barcelonès

Serveis Territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08049877.
Denominació: Quitxalla.
Adreça: pg. Valldaura, 204.
Titular: C. E. Grey, SL.
NIF: B08660557.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat amb ca-
pacitat per a 20 llocs escolars del nivell
d’educació preescolar, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2004-2005.

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

Educació preescolar: 4 unitats amb ca-
pacitat per a 61 llocs escolars.

(04.183.107)

RESOLUCIÓ EDC/2101/2004, de 13 de ju-
liol, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat El Nieró, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants El Nieró, de Barcelona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre privat
per transformació d’una llar d’infants auto-
ritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Reial decret 828/2003, de 27 de juny,
pel qual s’estableixen els aspectes educa-
tius bàsics de l’educació preescolar, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el rè-
gim d’autorització dels centres docents pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat El Nieró, de Barcelona, per transfor-
mació de la llar d’infants del mateix nom au-
toritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 13 de juliol de 2004

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08046878.
Denominació: El Nieró.
Adreça: ctra. de la Bordeta, 86, baixos.
Altres adreces: ctra. de la Bordeta, 86, 1a
i 2a planta.
Titular: Just Puy, Armando.
NIF: 37634789G.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat El Nieró per transformació 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 genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 36 llocs escolars.

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 45 llocs escolars.

(04.183.106)

RESOLUCIÓ EDC/2102/2004, de 13 de ju-
liol, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Misha, de
Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel promotor del
centre d’educació preescolar Misha, de
Mataró, en petició d’autorització d’obertu-
ra, es va instruir l’expedient corresponent.

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

per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
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 d’edu-
cació preescolar Misha, de Mataró, en els
termes que s’espec i f iquen a l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 13 de juliol de 2004

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
de 26 de maig, DOGC d’1.6.2004)

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Comarca del Maresme

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Codi: 08062547.
Denominació: Misha.
Adreça: c. Rierot, 2-4, baixos.
Titular: Elena Morata Morales.
NIF: 38798239E.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Misha, de Mataró, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2004-2005.

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

Educació preescolar:
5 unitats amb capacitat per a 66 llocs es-

colars.

(04.184.064)

RESOLUCIÓ EDC/2103/2004, de 13 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Jeroni de Moragas, de Santpedor.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Jeroni de Moragas, de
Santpedor, en petició d’autorització d’am-
pliació d’unitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Jeroni de Moragas, de Santpedor, per am-
pliació d’unitats, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Adequar la capacitat màxima autoritza-
da del centre, d’acord amb l’article 18.1 del
Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre
l’atenció educativa a l’alumnat amb necessi-
tats educatives especials, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 13 de juliol de 2004

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

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Comarca del Bages

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Santpedor.
Localitat: Santpedor.
Codi: 08036305.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Adreça: ctra. de Manresa a Santpedor, km
4,400.
Titular: Associació Manresana de Pares de
Nens Subdotats.
NIF: G08444671.

S’adequa la capacitat màxima autoritza-
da del centre, que passa a ser de 48 llocs
escolars, amb efectes a partir de la fi del
curs 2003-2004.

S’autoritza l’ampliació de 7 unitats de pe-
dagogia terapèutica amb capacitat per a 56
llocs escolars, amb efectes a partir de l’ inici
del curs 2004-2005.
Composició del centre a l’inici del curs 2004-
2005:
Autorització d’obertura:

Educació especial: 13 unitats de peda-
gogia terapèutica amb capacitat per a 104
llocs escolars.

(04.184.047)

RESOLUCIÓ EDC/2146/2004, de 21 de ju-
liol, per la qual es dóna publicitat a la Reso-
lució d’1 de juny de 2004, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat El Carme, de
Lleida, contra la Resolució ENS/911/2004,
de 6 d’abril.

Per la Resolució ENS/911/2004, de 6
d’abril (DOGC núm. 4110, de 13.4.2004),
es van resoldre les sol·licituds de centres
docents privats interessats a acollir-se al
règim de concerts educatius, per als ense-
nyaments d’educació infantil, educació pri-
mària i educació secundària obligatòria.

D’acord amb l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre El Carme, de
Lleida, amb codi 25002374, el concert edu-
catiu per a 1 unitat concertada de primer
curs d’educació infantil, alhora que se li
denegava una segona unitat del mateix curs.

Contra aquesta Resolució, el centre El
Carme va interposar un recurs de reposi-
ció, pel qual reclamava aquesta segona
unitat concertada de primer curs d’educa-
ció infantil, que s’ha estimat per la Resolu-
ció d’1 de juny de 2004.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució d’1 de
juny de 2004, per la qual s’estima el recurs
interposat pel centre docent privat El Carme,
de Lleida, amb codi 25002374, contra la
Resolució ENS/911/2004, de 6 d’abril, per

la qual es resolen les sol·licituds de centres
docents privats interessats a acollir-se al
règim de concerts educatius, per als ense-
nyaments d’educació infantil, educació pri-
mària i educació secundària obligatòria.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar una segona unitat concertada de primer
curs d’educació infantil.

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

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

Barcelona, 21 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.189.057)

RESOLUCIÓ EDC/2147/2004, de 22 de
juliol, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de dos contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció. Servei de Gestió d’Inversions i Contrac-
tacions

Núm. expedient: 261/03.
Objecte del contracte: obres d’ampliació de
3 aules, biblioteca, serveis i adequació de
l’administració al col·legi d’educació infantil
i primària Verdaguer de Sils (la Selva).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4118, de 23.4.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 292.469,56
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 24 de maig de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Constructora i Rehabilitadora
Secla, SA.
Import adjudicació: 292.469,56 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 65/04.
Objecte del contracte: reparacions de pa-
tologies (façanes, coberta i mur) al col·legi
d’educació infantil i primària Remolins de
Tortosa (Baix Ebre).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4134, de 17.5.2004.
Tramitació: urgent.
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Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 486.408,02
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 17 de juny de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Marsein, SA.
Import adjudicació: 445.695,67 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 22 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.189.055)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament amb op-
ció de compra de material informàtic, au-
diovisual i per al batxillerat científic (exp.
2004.13.130.ecat.0043).

—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 Contractaci-
ons, Secció de d’Equipaments Educatius i
Contractacions.

c) Número d’expedient:
2004.13.130.ecat.0043.

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

amb opció de compra de material informà-
tic, audiovisual i per al batxillerat científic
amb destinació a centres docents públics i
altres serveis educatius de Catalunya, amb
lliurament i instal·lació als centres destina-
taris, segons l’annex del plec de clàusules
administratives particulars. CNPA: 71.33.

b) Termini d’execució: el termini de lliu-
rament de material serà de 45 dies.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 7.144.064,85 euros, IVA in-

clòs, durant un període total de 44 mensu-
alitats (des del 15 de desembre de 2004 fins
el 15 d’agost de 2008, ambdues dates in-
closes), i que es desglossa amb les següents
anualitats:

Per a l’any 2004: 81.182,56 euros (de-
sembre).

Per a l’any 2005: 1.948.381,32 euros
(gener-desembre).

Per a l’any 2006: 1.948.381,32 euros
(gener-desembre).

Per a l’any 2007: 1.948.381,32 euros
(gener-desembre).

Per a l’any 2008: 1.217.738,33 euros
(gener-agost).

Preu màxim opció de compra: segons la
relació de l’annex que s’adjunta al plec de
clàusules administratives particulars.

—5 Garanties
Provisional: el 2% del pressupost tipus de

licitació dels lots als quals es licita. D’acord
amb l’article 35.2 del Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques, queden dispensa-
des de constituir garantia provisional les
empreses que el total del pressupost de li-
citació dels lots als quals licita sigui inferior,
IVA exclòs, a 236.945,00 euros.

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

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions, Secció de d’Equipaments
Educatius i Contractacions.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona, 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 ext. 3758-3759-

3760-3335.
e) Telefax: 93.400.69.77
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 3 de setembre de 2004.
g) Internet: http://www.gencat.es/ense/

ense_lici.html.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 de se-

tembre de 2004. Es fa constar que si l’últim
dia del termini és festiu, la presentació de
proposicions es prorrogarà fins al proper dia
hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2 i 7.3 del plec
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació o als serveis territorials del De-
partament d’Educació.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis dels ser-
veis territorials del Departament d’Educació.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama durant el mateix dia.

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

e) El licitador podrà presentar fins a tres
variants de cada article, d’acord amb allò
previst al punt 7.3.4 del plec de clàusules
administratives particulars.

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions, Secció de d’Equipaments
Educatius i Contractacions.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 22 de setembre de 2004.
d) Hora: 10 h.

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

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra de tots els materials dels lots 1
al 7.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al Diari
Oficial de la Unió Europea: 26 de juliol de 2004.

Barcelona, 27 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.209.137)

ORDRE EDC/278/2004, de 27 de juliol, per
la qual s’estableix el procediment per a la
concessió dels premis extraordinaris de
batxillerat.

Mitjançant l’Ordre del Ministeri d’Educa-
ció i Ciència de 13 de desembre de 1999,
es van crear els premis nacionals de batxi-
llerat i es van establir els requisits per a la
concessió del premi extraordinari de batxi-
llerat.

El premi extraordinari de batxillerat és un
reconeixement oficial i públic dels mèrits
acadèmics de l’alumnat que finalitza aquests
ensenyaments mostrant una preparació
excepcional.

Mitjançant l’Ordre de 23 de juliol de 2001,
es va establir el procediment per a la con-
cessió dels premis extraordinaris de batxi-
llerat a Catalunya.

El desenvolupament de les diverses con-
vocatòries del premi extraordinari i les mo-
dificacions derivades del nou currículum del
batxillerat aconsellen de fer diverses modi-
ficacions en la regulació de la seva convo-
catòria, per la qual cosa cal aprovar una
ordre que substitueixi l’anterior.

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

Ordeno:

Article 1
Aquesta Ordre regula el procediment de

concessió del premi extraordinari de batxi-
llerat a Catalunya.

Article 2
Els premis extraordinaris de batxillerat

constitueixen un reconeixement oficial dels
mèrits de l’alumnat que demostra una pre-
paració especial en aquests ensenyaments.

Article 3
Es pot concedir un premi extraordinari per

cada 1.000 alumnes, o fracció superior a
500, matriculats en el segon curs de batxi-
llerat, en el curs acadèmic immediatament
anterior a aquell en què se celebrin les pro-
ves.

A l’efecte previst en el paràgraf anterior,
es tindrà en compte tot l’alumnat tant dels
centres públics com dels centres privats, i
també l’alumnat matriculat en la modalitat
a distància.

Article 4
Per poder optar als premis extraordinaris

caldrà que l’alumnat compleixi els requisits
següents:
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a) Haver cursat i superat els dos cursos
de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de
batxillerat a Catalunya en el curs acadèmic
immediatament anterior al que se celebrin
les proves.

c) Que la qualificació mitjana de tot el bat-
xillerat sigui igual o superior a 8,75.

Article 5
La qualificació mitjana del batxillerat serà

directament la qualificació final calculada
d’acord amb la normativa vigent.

Article 6
L’alumnat que reuneixi els requisits esta-

blerts en aquesta Ordre i que vulgui optar al
premi extraordinari haurà d’inscriure’s en el
centre on hagi finalitzat els estudis de bat-
xillerat. Els centres trametran la inscripció
als serveis territorials corresponents.

Article 7
7.1 Per dur a terme el desenvolupament

i la qualificació de les proves es constituirà
un únic tribunal a Catalunya. Posat cas que
el nombre de persones que es presentin si-
gui elevat, es podran nomenar tribunals cor-
responents a un o més serveis territorials.

7.2 El tribunal estarà constituït per fun-
cionaris del Departament d’Educació que
exerceixin la funció inspectora o docent i que
siguin especialistes en els respectius ense-
nyaments. Els membres del tribunal seran
designats pel secretari general del Depar-
tament d’Educació a proposta de la Subdi-
recció General de la Inspecció d’Educació.

7.3 El president del tribunal serà un
membre de la Inspecció d’Educació.

Article 8
8.1 Els premis s’atorgaran en funció dels

resultats de les proves específiques realit-
zades a tal efecte.

8.2 Les proves per optar als premis ex-
traordinaris de batxillerat s’estructuraran de
la manera següent:

El primer exercici tindrà dues parts. Part
a) Redacció del comentari d’un text literari.
Part b) Redacció del comentari d’un text
històric. Una de les parts caldrà respondre-
la en català i l’altra en castellà. La durada
total d’aquest primer exercici serà de 2
hores i mitja.

El segon exercici tindrà dues parts. Part
a) Resposta a qüestions de manera escrita,
sobre la primera llengua estrangera cursa-
da per l’alumne o l’alumna. Part b) Respos-
ta a les qüestions proposades d’una de les
matèries de modalitat, triada per l’alumne o
l’alumna d’entre les que ha cursat, que,
d’acord amb la normativa que regula el
batxillerat, s’imparteixi als dos cursos. La
durada total d’aquest segon exercici serà
de 2 hores i mitja.

Article 9
El secretari o la secretària del centre on hi

hagi l’expedient acadèmic, o qui en faci les
funcions, anotarà l’obtenció del premi en l’ex-
pedient acadèmic de l’alumne o de l’alumna.

Article 10
Es publicarà al DOGC la relació de l’alum-

nat premiat.

Article 11
La Direcció General d’Ordenació i Inno-

vació Educativa convocarà anualment els
premis, elaborarà les proves i establirà el
procediment, els terminis, el model d’ins-
cripció, el lloc o llocs i la data de la celebra-
ció de les proves.

Article 12
Els serveis territorials designaran el cen-

tre docent on es duran a terme les proves
del premi extraordinari de batxillerat.

Article 13
L’obtenció del premi extraordinari de bat-

xillerat permet la inscripció en el premi na-
cional de batxillerat d’acord amb el que es-
tableix l’Ordre del Ministeri d’Educació i
Ciència de 13 de desembre de 1999 (BOE
núm. 308, de 25.12.1999).

Article 14
D’acord amb el que preveu el Decret 337/

1988, de 17 d’octubre, de regularització i
actualització d’indemnitzacions per raó de
serveis a la Generalitat de Catalunya, els
components dels tribunals tindran dret a la
percepció d’assistències per la participació
en els tribunals.

A aquest efecte, els tribunals avaluadors
per a la concessió dels premis extraordina-
ris de batxillerat tindran la categoria terce-
ra.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre de 23 de juliol
de 2001, per la qual es va establir el proce-
diment per a la concessió dels premis ex-
traordinaris de batxillerat a Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 27 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.197.179)

RESOLUCIÓ EDC/2148/2004, de 26 de ju-
liol, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions i Contractacions.

Núm. expedient: 27/04.

Objecte del contracte: reforma de l’institut

d’educació secundària Les Corts (edifici Cal-
deres) de Barcelona (Barcelonès).

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4134, de 17 de maig de 2004.

Tramitació: urgent.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: obert.

Pressupost base de licitació: 290.497,08
euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 17 de juny de 2004.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Adjudicatari: Obres i Contractes Penta, SA.

Import adjudicació: 268.900,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 26 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.191.100)

RESOLUCIÓ EDC/2175/2004, de 23 de ju-
liol, per la qual s’estableixen els mòduls
econòmics dels concerts educatius per a
l’any 2004.

D’acord amb el que disposen l’article 76
de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació, l’article
13 de la Llei 61/2003, de 30 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2004 i la Llei 6/2004, de 16 de juliol,
de pressupostos de la General i tat de
Catalunya per al 2004, cal fixar els mòduls
econòmics dels centres privats concertats,
per unitat escolar i per a cada nivell educa-
tiu.

L’Acord sobre la reestructuració de cen-
tres docents privats concertats i l’analogia
retributiva del professorat de 4 de maig de
2001 estableixen el calendari d’analogia re-
tributiva dels professors dels centres do-
cents privats concertats amb els dels cen-
tres docents públics.

D’altra banda, per l’Acord de Govern de
la Generalitat de Catalunya de 18 de desem-
bre de 2001, s’aprova l’Acord de la mesa
sectorial de negociació del personal docent
d’ensenyament públic no universitari de la
Generalitat de Catalunya, de 21 de novem-
bre de 2001, pel qual es va acordar un in-
crement de les retribucions complementà-
ries del professorat, amb un calendari
d’actuació des de l’any 2002 fins a l’any
2004.

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

Resolc:

—1 Aprovar els mòduls econòmics dels
centres privats concertats, per unitat esco-
lar i per a cada nivell educatiu per a l’any
2004, d’acord amb els imports que cons-
ten en l’annex d’aquesta Resolució.

—2 La despesa corresponent a aquesta
Resolució anirà a càrrec de la partida pres-
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supostària EN04 D/480130700/4222 dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2004.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes des
de l’1 de gener de 2004.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 23 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Mòduls vigents a partir de l’1 de gener de
2004

Despeses de personal:
Mòdul anual = mòdul mensual x 14.

Substitucions de personal:
Mòdul anual = mòdul mensual x 12.

Despeses de funcionament:
Mòdul anual = mòdul mensual x 12.

EDUCACIÓ INFANTIL

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.296,43 euros.
Trienni de mòdul mensual: 32,24 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 374,97 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
383,63 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 5.083,38 euros.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.296,43 euros.
Trienni de mòdul mensual: 32,24 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 374,97 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
383,63 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Instructor d’educació física
Sou de mòdul mensual: 1.006,00 euros.
Trienni de mòdul mensual: 27,73 euros.

Càrrecs directius

Centres d’estructura cíclica
Mòdul mensual de director: 171,12 eu-

ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 84,92

euros.

Centres amb 1 o 2 línies
Mòdul mensual de director: 251,93 eu-

ros.
Mòdul mensual de subdirector: 139,04

euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 139,04

euros.

Centres amb 3 o 4 línies
Mòdul mensual de director: 373,57 eu-

ros.
Mòdul mensual de subdirector: 173,78

euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 173,78

euros.

Centres amb 5 o més línies
Mòdul mensual de director: 399,63 eu-

ros.
Mòdul mensual de subdirector: 186,81

euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 186,81

euros.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 5.083,38 euros.

EDUCACIÓ ESPECIAL

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.296,43 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 374,97 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
383,63 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Personal complementari

Tècnic de grau superior
Sou de mòdul mensual: 1.531,93 euros.
Trienni de mòdul mensual: 52,11 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 396,58 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
406,55 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Tècnic de grau mitjà contractat anteriorment
al 31.8.1998

Sou de mòdul mensual: 1.296,43 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 374,97 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
383,63 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Tècnic de grau mitjà contractat posterior-
ment al 31.8.1998

Sou de mòdul mensual: 1.296,43 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Complement específic de mòdul mensu-

al: 35,95 euros.

Logopeda
Sou de mòdul mensual: 1.296,43 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 374,97 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
383,63 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 251,93 eu-

ros.
Mòdul mensual de subdirector: 139,04

euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 139,04

euros.
Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat ordinària: 5.422,29

euros.

Substitucions de personal
Mòdul anual per unitat ordinària: 610,73

euros.

PROGRAMES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Mestre tutor
Sou de mòdul mensual: 1.296,43 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 374,97 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
383,63 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Mestre de taller
Sou de mòdul mensual: 1.296,43 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 374,97 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 setembre fins al 31 de desembre: 383,63
euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 7.724,76 euros.

Substitucions de personal
Mòdul anual per unitat: 610,73 euros.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.531,93 euros.
Trienni de mòdul mensual: 40,29 euros.
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Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de gener fins al 31 d’agost: 396,58 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
406,55 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Càrrecs directius

Centres amb 1 o 2 línies
Mòdul mensual de director: 356,20 eu-

ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 230,23

euros.
Mòdul mensual de cap de departament:

60,04 euros.

Centres amb 3 o 4 línies
Mòdul mensual de director: 382,25 eu-

ros.
Mòdul mensual de subdirector: 247,59

euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 247,59

euros.
Mòdul mensual de coordinador pedagò-

gic: 247,59 euros.
Mòdul mensual de cap de departament:

60,04 euros.

Despeses de funcionament

Primer cicle
Mòdul anual per unitat: 6.608,42 euros.

Segon cicle
Mòdul anual per unitat: 7.293,99 euros.

BATXILLERAT

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.531,93 euros.
Trienni de mòdul mensual: 40,29 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 396,58 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
406,55 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Instructor d’educació física
Sou de mòdul mensual: 1.369,36 euros.
Trienni de mòdul mensual: 34,86 euros.
Complement de COU ad personam de

mòdul mensual als professors que l’hagin
percebut durant el curs 1998-1999 i men-
tre imparteixin batxillerat: 143,10 euros.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 356,20 eu-

ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 230,23

euros.
Mòdul mensual de coordinador: 230,23

euros.
Mòdul mensual de cap de departament:

60,04 euros.

Despeses de funcionament
Mòdul anual per unitat: 4.117,02 euros.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Despeses de personal

Professor titular

Sou de mòdul mensual: 1.531,93 euros.
Trienni de mòdul mensual: 40,29 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 396,58 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
406,55 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Professor ajudant
Sou de mòdul mensual: 1.381,23 euros.
Trienni de mòdul mensual: 32,24 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 391,02 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
400,20 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Despeses de funcionament

Gestió administrativa (CFPM 0201):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

14.421,74 euros.

Explotacions agràries extensives (CFPM
0302):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
9.055,06 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
9.975,98 euros.

Treballs forestals i de conservació del medi
natural (CFPM 0303):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
7.781,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
8.889,51 euros.

Explotacions ramaderes (CFPM 0304):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

7.781,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

8.889,51 euros.

Jardineria (CFPM 0305):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

7.781,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

8.889,51 euros.

Preimpressió en arts gràfiques (CFPM 0401):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

11.391,55 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

12.034,45 euros.

Impressió en arts gràfiques (CFPM 0402):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

12.455,73 euros.

Electromecànica de vehicles (CFPM 0501):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

12.074,02 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

13.179,76 euros.

Carrosseria (CFPM 0502):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

10.368,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

11.410,17 euros.

Comerç (CFPM 0601):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

14.421,74 euros.

Equips i instal·lacions electrotècniques
(CFPM 0801):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.894,99 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
12.090,58 euros.

Equips electrònics de consum (CFPM 0802):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

11.570,23 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

12.758,92 euros.

Fabricació industrial de fusteria i moble
(CFPM 0902):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
14.522,79 euros.

Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i
moble (CFPM 0903):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.597,64 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
11.410,17 euros.

Cuina (CFPM 1001):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

9.055,06 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

9.975,98 euros.

Pastisseria i forneria (CFPM 1002):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

8.143,65 euros.

Serveis de restaurant i bar (CFPM 1003):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

10.210,71 euros.

Elaboració de vins i altres begudes (CFPM
1103):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
11.709,05 euros.

Laboratori d’imatge (CFPM 1201):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

11.709,05 euros.

Mecanització (CFPM 1402):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

11.391,55 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

12.034,45 euros.

Laboratori (CFPM 1504):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

11.709,05 euros.

Cures auxiliars d’infermeria (CFPM 1601):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

11.709,05 euros.

Farmàcia (CFPM 1602):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

10.210,71 euros.

Atenció sociosanitària (CFPM 1701):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

8.143,65 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

3.342,66 euros.

Perruqueria (CFPM 1801):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

8.908,29 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

10.282,71 euros.

Estètica personal decorativa (CFPM 1802):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

10.210,71 euros.
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Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies (CFPM
1901):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
11.391,55 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
12.034,45 euros.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de
fred, climatització i producció de calor
(CFPM 1902):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
10.368,07 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
11.239,80 euros.

Explotació de sistemes informàtics (CFPM
2201):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
7.781,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
8.889,51 euros.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.531,93 euros.
Trienni de mòdul mensual: 40,29 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 396,58 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
406,55 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Professor ajudant
Sou de mòdul mensual: 1.381,23 euros.
Trienni de mòdul mensual: 32,24 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual des de

l’1 de gener fins al 31 d’agost: 391,02 eu-
ros.

Plus d’analogia de mòdul mensual des de
l’1 de setembre fins al 31 de desembre:
400,20 euros.

Complement específic de mòdul mensu-
al: 35,95 euros.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 356,20 eu-

ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 230,23

euros.
Mòdul mensual de coordinador: 230,23

euros.
Mòdul mensual de cap de departament:

60,04 euros.

Despeses de funcionament

Animació d’activitats físiques i esportives
(CFPS 0151):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
6.762,07 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
7.633,80 euros.

Secretariat (CFPS 0251):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

8.103,05 euros.

Administració i finances (CFPS 0252):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.175,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

5.283,51 euros.

Gestió i organització de recursos naturals i
paisatgístics (CFPS 0352):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
4.175,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
5.283,51 euros.

Disseny i producció editorial (CFPS 0451):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

6.762,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

7.633,80 euros.

Automoció (CFPS 0551):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

6.762,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

7.633,80 euros.

Gestió comercial i màrqueting (CFPS 0651):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

8.103,05 euros.

Comerç internacional (CFPS 0653):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.175,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

5.283,51 euros.

Desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció (CFPS 0751):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
4.175,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
5.283,51 euros.

Desenvolupament de projectes urbanístics
i operacions topogràfiques (CFPS 0752):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
4.175,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
5.283,51 euros.

Realització i plans d’obres (CFPS 0753):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.537,65 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

0,00 euros.

Sistemes de regulació i control automàtics
(CFPS 0851):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.449,06 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.369,98 euros.

Desenvolupament de productes electrònics
(CFPS 0852):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
5.449,06 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
6.369,98 euros.

Instal·lacions electrotècniques (CFPS 0853):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

5.449,06 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

6.369,98 euros.

Sistemes de telecomunicació i informàtics
(CFPS 0854):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
6.762,07 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
7.633,80 euros.

Agències de viatges (CFPS 1051):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

8.103,05 euros.

Allotjament (CFPS 1052):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

8.103,05 euros.

Informació i comercialització turístiques
(CFPS 1053):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
8.103,05 euros.

Restauració (CFPS 1054):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

5.449,06 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

6.369,98 euros.

Animació turística (CFPS 1055):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

6.604,71 euros.

Realització d’audiovisuals i espectacles
(CFPS 1251):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
6.762,07 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
7.633,80 euros.

Imatge (CFPS 1252):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

6.762,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

7.633,80 euros.

So (CFPS 1253):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

6.762,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

7.633,80 euros.

Producció d’audiovisuals, ràdio i especta-
cles (CFPS 1254):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
4.175,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
5.283,51 euros.

Desenvolupament de projectes mecànics
(CFPS 1452):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
6.762,07 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
7.633,80 euros.

Producció per mecanització (CFPS 1453):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

6.762,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

7.633,80 euros.

Anàlisi i control (CFPS 1554):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

5.449,06 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

6.369,98 euros.

Dietètica (CFPS 1651):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.175,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

5.283,51 euros.

Higiene bucodental (CFPS 1652):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

6.604,71 euros.

Anatomia patològica i citologia (CFPS 1653):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.175,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

5.283,51 euros.

Laboratori de diagnòstic clínic (CFPS 1654):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.175,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

5.283,51 euros.
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Documentació sanitària (CFPS 1658):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

8.103,05 euros.

Audiopròtesis (CFPS 1661):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.175,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

5.283,51 euros.

Animació sociocultural (CFPS 1751):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.537,65 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

0,00 euros.

Educació infantil (CFPS 1752):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.175,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

5.283,51 euros.

Integració social (CFPS 1753):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.537,65 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

0,00 euros.

Interpretació del llenguatge de signes (CFPS
1754):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
4.175,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
5.283,51 euros.

Assessoria d’imatge personal (CFPS 1851):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.537,65 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

0,00 euros.

Estètica (CFPS 1852):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

4.175,51 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

5.283,51 euros.

Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés (CFPS 1951):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
6.762,07 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
7.633,80 euros.

Desenvolupament de projectes d’instal·-
lacions de fluids, tèrmiques i de manuten-

ció (CFPS 1952):
Mòdul anual per unitat de primer curs:

6.762,07 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs:

7.633,80 euros.

Manteniment d’equips industrials (CFPS
1953):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
7.785,55 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
8.428,45 euros.

Administració de sistemes informàtics
(CFPS 2251):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
4.175,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
5.283,51 euros.

Desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques (CFPS 2252):

Mòdul anual per unitat de primer curs:
4.175,51 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs:
5.283,51 euros.

(04.204.010)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/28/2004, de 13 de gener, per la qual
s’autoritzen plans estratègics dels centres
docents de Catalunya sostinguts amb fons
públics per al període 2004-2008 i se su-
primeix un pla estratègic (DOGC núm. 4052,
de 20.1.2004).

Havent observat tres errades en el text
original de la Resolució esmentada tramès
al DOGC i publicat al núm. 4052, pàgina
800, de 20.1.2004, se’n detalla l’oportuna
correcció:

A la pàgina 802, a l’annex, dins la relació
de centres públics d’educació infantil i pri-
mària de la Delegació Territorial de Lleida,
on diu:

“Codi: 25005673.
”Nom: CEIP Joan Maragall.
”Població: Lleida.
”Pla: millora de la qualitat dels centres en
aprenentatges instrumentals tecnologies de

la informació i noves didàctiques per al trac-
tament de la diversitat.

”Codi 25000869-25000584-25004644.
”Nom: CEIP Sant Roc-CEIP Santa Creu-
CEIP Espígol-ZER Riu Ondara.
”Població: Barbens, Anglesola i Tornabous.
”Pla: organització de la biblioteca escolar,
del seu ús i aplicació de les tecnologies de
la Informació a la gestió i funcionament.”,

ha de dir:

“Codi: 25005673.
”Nom: CEIP Joan Maragall.
”Població: Lleida.
”Pla: organització de la biblioteca escolar,
del seu ús i aplicació de les tecnologies de
la informació a la gestió i funcionament.

”Codi 25000869-25000584-25004644.
”Nom: CEIP Sant Roc-CEIP Santa Creu-
CEIP Espígol-ZER Riu Ondara.
”Població: Barbens, Anglesola i Tornabous.
”Pla: millora de la qualitat dels centres en
aprenentatges instrumentals, tecnologies de
la informació i noves didàctiques per al trac-
tament de la diversitat.”

A la pàgina 802, a l’annex, dins la relació
de centres públics d’educació infantil i pri-
mària de la Delegació Territorial de Terres
de l’Ebre, on diu:

“Codi: 43002831.
”Nom: CEIP Marcel·lí Domingo.
”Població: Roquetes.
”Pla: integració de les tecnologies de la in-
formació en el currículum de les llengües es-
trangeres.”,

ha de dir:

“Codi: 43002831.
”Nom: CEIP Marcel·lí Domingo.
”Població: Roquetes.
”Pla: integració de les tecnologies de la in-
formació en les diferents àrees curriculars
com a recurs per aconseguir l’assoliment de
les competències bàsiques.”

Barcelona, 11 de juny de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.141.143)


