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RESOLUCIÓ EDC/2372/2004, d’11 d’agost,
de cessament de la senyora Maria Teresa
Ciuró Moreno com a secretària de la con-
sellera del Departament d’Educació.

Atès que per la Resolució ENS/2902/
2003, de 22 de setembre (DOGC núm.
3977, de 30.9.2003), la senyora Maria
Teresa Ciuró Moreno fou nomenada secre-
tària de la consellera del Departament d’En-
senyament  (actua lment  Depar tament
d’Educació), d’acord amb la corresponent
convocatòria pública;

Vist el que preveu l’article 99 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’apro-
va el Reglament general de provisió de llocs
de treball i promoció professional dels fun-
cionaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya;

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

Resolc:

La senyora Maria Teresa Ciuró Moreno
cessa com a secretària de la consellera del
Departament d’Educació, amb efectes de
16 d’agost de 2004.

Barcelona, 11 d’agost de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.210.132)

EDICTE de 10 d’agost de 2004, de notifi-
cació de la Resolució de 28 de maig de
2004, relativa a la rectificació de l’error ma-
terial detectat en la Resolució que resolia el
recurs d’alçada interposat per la senyora
Teresa Riera Serrado.

Per Resolució de 24 de març de 2004,
de la directora del Serveis Territorials a
Barcelona I (ciutat), es va desestimar el re-
curs d’alçada interposat per la senyora

Teresa Riera Serrado, contra la desestima-
ció, per silenci, de la sol·licitud d’horaris pre-
sentada en data 15 de setembre de 2003,
a la direcció de l’IES Verdaguer, de Bar-
celona.

Arrel d’un escrit presentat per la senyora
Teresa Riera Serrado, es va detectar un error
material en el fonament de dret número 2
de l’esmentada Resolució de 24 de març
de 2004.

Mitjançant Resolució de 28 de maig de
2004, de la directora dels Serveis Territori-
als a Barcelona I (ciutat), es va rectificar l’er-
ror material detectat.

No havent estat possible practicar la no-
tificació de la Resolució de 28 de maig de
2004, mitjançant aquest Edicte i de confor-
mitat amb el que preveu 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, es notifi-
ca la interessada que la Resolució esmen-
tada es troba a la seva disposició a la Se-
cretaria dels Serveis Territorials a Barcelona
I (ciutat), avda. Paral·lel, 71-73, 08004
Barcelona, amb l’advertiment que si no
compareix en el termini de 10 dies a comp-
tar des de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
s’arxivaran les actuacions sense més trà-
mits, llevat dels que comporti l’execució de
la Resolució esmentada.

Barcelona, 10 d’agost de 2004

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

(04.208.091)

ORDRE EDC/314/2004, de 2 de setembre,
per la qual es convoca concurs públic per
a la concessió de subvencions als centres
docents privats concertats per al suport a
l’acollida i a l’aprenentatge de la llengua
catalana, destinat a alumnat estranger de
nova incorporació al sistema educatiu.

Per tal de facilitar l’acollida de l’alumnat
estranger de nova incorporació al sistema
educatiu i la seva integració en la societat
catalana, i específicament en el sistema
educatiu, el Departament d’Educació en el
seu Pla per a la llengua i la cohesió social
ha adoptat diverses mesures adreçades a
potenciar la llengua catalana com a llengua
vehicular de l’ensenyament i a promoure
l’educació intercultural com a fonaments
d’un model integrador basat en la convivèn-
cia i el respecte a la diversitat.

Concretament, el Departament ha im-
plantat diversos serveis en els centres
públics, com són les aules d’acollida en els
centres d’educació primària i secundària,
enteses com un punt de referència i un
marc de treball obert en constant interac-
ció amb la dinàmica del centre, que per-
metin una atenció emocional i curricular
personalitzada i un aprenentatge intensiu
de la llengua catalana.

Atès que en els darrers cursos escolars
ha esdevingut significatiu el nombre d’alum-
nat estranger de nova incorporació al siste-
ma educatiu, que s’ha escolaritzat en cen-
tres privats concertats, cal adoptar mesures
que permetin als alumnes indicats disposar
d’un suport que faciliti una bona acollida
inicial i una ràpida integració.

Així doncs, el Departament d’Educació,
en el marc del Pla per a la llengua i la co-
hesió social i per tal d’afavorir la integració
al sistema educatiu de tot l’alumnat de nova
incorporació, considera adient convocar un
concurs públic, per a la concessió de sub-
vencions als centres privats concertats, per
al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la
llengua catalana destinats a alumnes estran-
gers que s’incorporen per primera vegada
al sistema educatiu de Catalunya.

D’acord amb el que disposa el capítol IX
del Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a
proposta de la Direcció General de Centres
Docents,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions als centres docents
privats concertats, per al suport a l’acollida
i a l’aprenentatge de la llengua catalana
destinat a alumnes estrangers que, durant
el curs escolar 2004–05, s’incorporen per
primera vegada al sistema educatiu de
Catalunya, en el nivell d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria.

Aquest concurs es regirà per les bases
que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
Els titulars dels centres interessats a aco-

llir–se a aquestes subvencions podran pre-
sentar les seves sol·licituds al corresponent
servei territorial del Departament d’Educa-
ció, des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, fins al 15 de desembre
de 2004.

Els centres han d’utilitzar el model de
sol·licitud que es lliurarà en els serveis indi-
cats o bé, a l’adreça electrònica http://
www.gencat.es/ense.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es-
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de deu dies esmeni la falta i ad-
junti, si escau, els documents preceptius,
amb la indicació que si no ho fa es consi-
derarà que desisteix de la seva petició.

Article 3
La concessió d’aquestes subvencions

anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
EN04 D/480131200/3135 del pressupost de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2004
i per un import màxim de 720.000,00 eu-
ros. No obstant, aquest import podrà ser
superior si, d’acord amb les sol·licituds re-
budes, és necessari donar més subvenci-
ons de les inicialment previstes.

La despesa corresponent a l’any 2004 és
de 120.000,00 euros i la resta de l’import,
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que correspon al període gener/juny de l’any
2005 és de 600.000,00 euros, el qual que-
da condicionat a l’aprovació dels pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2005.

Article 4
Es delega en el director general de Cen-

tres Docents la resolució d’aquesta convo-
catòria. A aquests efectes, s’emetrà una
resolució per cada sol·licitud, en el termini
de sis mesos a comptar de l’endemà de la
data de presentació de la sol·licitud. Un cop
transcorregut aquest termini, si no ha recai-
gut cap resolució expressa, s’entén que la
sol·licitud és desestimada. Cadascuna de
les resolucions es notificarà de forma indi-
vidual al titular del centre corresponent.

Article 5
Els ajuts esmentats no tenen caràcter re-

current.

Contra la resolució del director general de
Centres Docents, que exhaureix la via admi-
nistrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar 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, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera 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 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, 2 de setembre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions als centres docents
privats concertats, per al suport a l’acollida
i a l’aprenentatge de la llengua catalana
destinat a alumnat estranger que, durant el
curs escolar 2004-2005, s’incorpora per
primera vegada al sistema educatiu de
Catalunya, en el nivell d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria.

La subvenció es podrà destinar a finan-
çar la retribució d’hores de professorat de
suport de l’acollida i l’aprenentatge de la
llengua catalana o a compensar les despe-
ses derivades del funcionament o de l’equi-
pament necessari per dur a terme l’acollida
i la integració dels alumnes de nova incor-
poració.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvenci-

ons que preveu l’apartat anterior tots els
centres docents privats concertats de
Catalunya, que compleixin els requisits se-
güents:

a) Tenir subscrit concert per als nivells
educatius als quals s’ha incorporat l’alum-
nat estranger (l’educació primària, l’educa-
ció secundària obligatòria, o ambdós).

b) No percebre finançament del Depar-
tament d’Educació o d’altres departaments
o organismes de la Generalitat de Catalunya
o d’altres administracions públiques, pel
mateix objecte de subvenció.

c) Tenir un mínim de 8 alumnes estran-
gers, que es matriculin per primera vegada
al sistema educatiu de Catalunya en el curs
2004-2005, en el nivell educatiu per al qual
es sol·licita la subvenció. Per tant, cal tenir
un mínim de 8 alumnes a l’educació primà-
ria, o un mínim de 8 alumnes a l’educació
secundària obligatòria, per poder accedir a
la subvenció.

d) Disposar d’un pla d’acollida i d’inte-
gració per a tot l’alumnat.

e) Adequar els projectes de centre a la
nova realitat sociolingüística i sociocultural.

f) En el cas d’educació secundària obli-
gatòria, els alumnes dels centres privats no
han de disposar de cap altre suport per a
l’aprenentatge de la llengua catalana, com
són els tallers d’adaptació escolar, els cur-
sos intensius i els tallers de llengua.

—3 Import de la subvenció
La subvenció que s’atorgarà a cada cen-

tre dependrà del nombre d’alumnat estran-
ger de nova incorporació al sistema educa-
tiu:

Entre 8 i 16 alumnes: 7.200,00 euros.
Entre 17 i 32 alumnes: 14.400,00 euros.
A partir de 33 alumnes: 21.600,00 euros.
Si el centre beneficiari de la subvenció ja

disposa, per una Resolució del director ge-
neral de Centres Docents, d’un professor
addicional a pagament delegat per donar su-
port a l’acollida i a l’aprenentatge de la llen-
gua catalana destinat a l’alumnat estranger

de nova incorporació al sistema educatiu,
l’import màxim de la subvenció serà de
7.200,00 euros.

—4 Informes dels serveis territorials
Els serveis territorials informaran totes les

sol·licituds que presentin els centres, a fi de
confirmar el compliment dels requisits esta-
blerts en la base 2.c), 2.d) i 2.f) per a ser
beneficiari d’aquestes subvencions.

—5 Obligacions dels beneficiaris
L’atorgament de subvencions comporta

per al titular del centre beneficiari les se-
güents obligacions:

a) Dur a terme l’acollida i la integració de
l’alumnat de nova incorporació de manera
totalment gratuïta.

b) Organitzar i dur a terme cursos de su-
port per a l’acollida i l’aprenentatge de la
llengua catalana, amb una durada mínima
de 150 hores, destinats a l’alumnat indicat,
amb els requisits establerts en l’apartat
següent.

El personal que imparteixi aquests cursos
ha de tenir alguna de les següents titulaci-
ons: mestre o llicenciat, amb un dels certi-
ficats de nivell superior de català (D), pre-
vistos en l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de
juny, sobre els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lin-
güística.

c) Organitzar, de forma diferenciada, les
actuacions d’acollida i d’aprenentatge de la
llengua catalana adreçades a l’alumnat
d’educació primària, de les adreçades a
l’alumnat d’educació secundària obligatò-
ria.

—6 Justificació
Un cop hagi finalitzat el curs escolar i en

tot cas, abans del 15 de juliol de 2005, els
centres justificaran la subvenció atorgada
pel Departament d’Educació mitjançant
l’aportació de la següent documentació:

a) Còpia compulsada de les nòmines i
documents TC1 i TC2 del personal contrac-
tat pel propi centre per dur a terme l’acolli-
da i l’aprenentatge de la llengua catalana.
En el cas que aquest servei es contracti amb
empreses, caldrà aportar una còpia com-
pulsada de les corresponents factures.

b) Còpia compulsada de les factures
acreditatives de les despeses originades
derivades del funcionament o de l’equipa-
ment necessari per dur a terme l’acollida i
la integració dels alumnes de nova incorpo-
ració.

—7 Pagament
Un cop notificada la concessió de la sub-

venció, el Departament d’Educació tramitarà
el pagament d’una bestreta, equivalent a
una sisena part de la subvenció, i que anirà
a càrrec del pressupost del 2004.

La tramitació del pagament de la resta de
l’import atorgat, s’efectuarà, a càrrec del
pressupost del 2005, quan els centres be-
neficiaris hagin presentat la corresponent
justificació.

A aquests efectes, el Departament d’Edu-
cació tramitarà els pagaments de l’import
de la subvenció al titular del centre benefi-
ciari, mitjançant la domiciliació bancària que
aquest tingui establerta per al seu concert
educatiu.
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—8 Revocació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revo-

car quan s’acrediti algun dels supòsits es-
tablerts en 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 especialment, en el cas de
l’incompliment de l’obligació de justifica-
ció.

—9 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida per la Interven-
ció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents,
d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, abans esmentat.

(04.246.044)

RESOLUCIÓ EDC/2400/2004, de 7 de se-
tembre, per la qual es convoquen proves
extraordinàries d’accés als ensenyaments
superiors de disseny per al curs 2004-
2005.

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

Mitjançant la Resolució ENS/592/2004,
de 10 de març (DOGC núm. 4094, de
18.3.2004), es va fer pública la convocatò-
ria de les proves d’accés als ensenyaments
superiors de disseny i es va determinar el
procediment d’admissió per al curs 2004-
2005.

Atès que amb posterioritat a la realització
de les proves d’accés esmentades ha estat
autoritzat un nou centre a impartir els ense-
nyaments superiors de disseny, i que en
diversos centres no s’ha cobert la totalitat
de places ofertades, cal procedir a una
convocatòria extraordinària de les proves
indicades.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Convocar, per al curs 2004-2005, una

prova d’accés extraordinària als ensenya-
ments superiors de disseny.

—2 Sol·licituds d’inscripció a la prova
2.1 La sol·licitud d’inscripció a la prova

s’ha de presentar al centre triat d’entre els
especificats a l’annex d’aquesta Resolució,
durant els dies 15 i 16 de setembre de 2004,
ambdós inclosos.

2.2 Els models de sol·licitud d’inscrip-
ció en els centres són els que consten en
els annexos de la Resolució ENS/592/2004,
de 10 de març. Aquests models es poden
recollir en els centres docents.

2.3 La inscripció en els centres de titu-
laritat del Departament d’Educació compor-
tarà, per als aspirants que hagin de fer bé
una part o bé les dues de la prova d’accés,
l’ingrés de la taxa prevista.

—3 Data d’inici de les proves
La primera part de la prova s’iniciarà a

les 9 hores del dia 17 de setembre de 2004.

—4 Organització de la prova d’accés i pro-
cediment d’admissió als ensenyaments
superiors de disseny

Per a l’organització i realització de la prova
i l’admissió als ensenyaments superiors de dis-
seny, en tot allò no fixat en aquesta Resolució
serà vigent el que estableix la Resolució ENS/
592/2004, de 10 de març, per la qual es con-
voquen les proves d’accés als ensenyaments
superiors de disseny i es determina el proce-
diment d’admissió per al curs 2004-2005.

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 con-
tenciós administratiu, 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 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 qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de setembre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Centres

Escola d’Art Deià, codi 08044156, de
Barcelona
Especialitat: disseny d’interiors.

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

Escola d’Art de Vic, codi 08035003
Especialitat: disseny de productes.

Escola d’Art Ondara, codi 25004528, de
Tàrrega
Especialitat: disseny d’interiors.

Escola d’Art d’Olot, codi 17005340, d’Olot
Especialitat: disseny d’interiors.

(04.250.043)

RESOLUCIÓ EDC/2401/2004, de 9 d’agost,
de revocació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Escola de Dansa Artis,
de Tarragona.

Per tal de resoldre la revocació de l’auto-
rització administrativa del centre docent

privat Escola de Dansa Artis, de Tarragona,
es va instruir d’ofici l’expedient correspo-
nent, atès que el centre no reuneix els re-
quisits mínims per l’autorització d’una es-
cola de dansa previstos en el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles dansa i música. L’inici de l’expedi-
ent i el tràmit de vista i audiència es va no-
tificar pel Servei de Correus a la titular del
centre, senyora Roser Prats Auqué, en data
2.4.2004, amb la prevenció de què passats
quinze dies hàbils, l’ expedient seguiria la
seva tramitació.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Revocar l’autorització d’obertura del
centre docent privat Escola de Dansa Artis,
de Tarragona, 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

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

Tarragona, 9 d’agost de 2004

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

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

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
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Núm. 1019

Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43008365.
Denominació: Escola de Dansa Artis.
Adreça: c. López Peláez, 9
Titular: Roser Prats Auqué
NIF: 39808127A

Es revoca l’autorització d’obertura del
centre docent privat Escola de Dansa Artis,
amb efectes a partir de la fi del curs escolar
2003-04.

(04.208.006)

RESOLUCIÓ EDC/2404/2004, de 3 d’agost,
per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats del centre docent privat Sant Jordi,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Sant Jordi, de Barcelona,
en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Sant Jordi en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes d’educació secundària obligatòria que
hi ha al centre es dipositaran a l’institut
d’educació secundària La Guineueta, codi
08034205, de Barcelona. I els expedients
acadèmics dels alumnes de primària que hi
ha al centre es dipositaran al centre d’edu-
cació infantil i primària Calderón de la Bar-
ca, codi 08002277, de Barcelona.

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

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

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

comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 3 d’agost 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: 08007688.
Denominació: Sant Jordi.
Adreça: c. Espiell, 18.
Altres adreces: c. Espiell, 16, 16 bis (planta
baixa, 1r, 2n i 3r pis), 20-22, pg. Fabra i Puig,
317 i 319.
Titular: Garcés Pérez, Maria del Pilar.
NIF: 17874037R.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Sant Jordi, amb efec-
tes a partir de la finalització del curs 2003-
2004.

(04.201.011)

RESOLUCIÓ EDC/2405/2004, de 17
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Casa del Roure, 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 pr ivat Casa del Roure, de
Barcelona, en petició d’autorització d’am-
pliació d’unitats i de reducció de llocs es-
colars, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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

Resolc:

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

Casa del Roure, de Barcelona, per amplia-
ció d’unitats de l’etapa de l’educació secun-
dària obligatòria i reducció de llocs esco-
lars dels ensenyaments de batxillerat, 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 Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 17 d’agost 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: 08004808.
Denominació: Casa del Roure
Adreça: c. Sant Pere Claver, 12-18.
Titular: Fundació Priv. Oak House School.
NIF: G59044024.

S’autoritza l’ampliació de 4 unitats de
l’etapa de l’educació secundària obligatò-
ria, amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-05.

S’autoritza la reducció de 89 llocs esco-
lars dels ensenyaments de Batxillerat, amb
efectes a partir de la fi del curs 2003-04.
Composició del centre

Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-05
Educació secundària:

Educació secundària obligatòria: 12 uni-
tats amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat:

6 unitats amb capacitat per a 121 llocs
escolars de les modalitats de ciències de la
naturalesa i de la salut, d’humanitats i cièn-
cies socials, i tecnologia.

(04.212.109)

RESOLUCIÓ EDC/2406/2004, de 17
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Euroaula, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació pel titular del
centre docent privat Euroaula de Barcelona,
en petició d’autorització de reducció i
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d’ampliació dels ensenyaments i de llocs
escolars de formació professional de grau
superior, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgà-
nica 10/2002, de 23 de desembre, de qua-
litat de l’educació, el Reial decret 1537/
2003, de 5 de desembre, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments escolars de
règim general; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es des-
envolupen determinats aspectes de l’orde-
nació 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 Eu-
roaula, de Barcelona, per reducció i ampli-
ació dels ensenyaments i de llocs escolars
de formació professional de grau superior,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 17 d’agost 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: 08060617.
Denominació: Euroaula.
Adreça: c. Aragó, 208-210.
Titular: Euroaula, SA.
NIF: A58462128.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’informàtica, del cicle formatiu

d’administració de sistemes informàtics,
amb dos grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes a partir de la fi del
curs 2003-04.

S’autoritza la reducció de 10 llocs esco-
lares del cicle formatiu de grau superior de
gestió comercial i màrqueting de la família
de comerç, amb efectes a partir de la fi del
curs 2003-04.

S’autoritza l’ampliació de 20 llocs esco-
lars del cicle formatiu de grau superior d’ad-
ministració i finances de la família d’admi-
nistració, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2004-05.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’hoteleria i turisme, amb el ci-
cle formatiu d’agències de viatges amb 1
grup amb capacitat per a 20 llocs escolars
i amb el cicle formatiu d’informació i comer-
cialització turística amb 1 grup amb capa-
citat per a 20 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2004-05.
Composició del centre a l’inici del curs 2004-
05.
Autorització d’obertura
Educació secundària:
Formació professional de grau superior:

Família d’administració: cicle formatiu de
secretariat amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars) i cicle forma-
tiu d’administració i finances amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars (en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).

Família de comerç: cicle formatiu de ges-
tió comercial i màrqueting amb 1 grup amb
capacitat per a 20 llocs escolars.

Família d’hoteleria i turisme: cicle forma-
tiu d’agències de viatges amb 1 grup amb
capacitat per a 20 llocs escolars i cicle for-
matiu d’informació i comercialització turísti-
ca amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs
escolars.

El centre haurà de desenvolupar les se-
ves activitats en horari de tarda.

(04.212.106)

RESOLUCIÓ EDC/2407/2004, de 17
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants Montsant, de
Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular de la
llar d’infants Montsant, de Reus, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, 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, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Montsant, de Reus, 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

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

Tarragona, 17 d’agost de 2004

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BAIX CAMP

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Reus.
Localitat: Reus.
Núm. de codi: 43008171.
Denominació: Montsant
Adreça: c. Borges del Camp, s/n.
Titular: Associació de Pares de l’ Escola
Montsant.
NIF: G43130319.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada Montsant, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2003-04.

(04.212.095)

RESOLUCIÓ EDC/2408/2004,  de  2
d’agost, de modificació de la Resolució
EDC/1717/2004, de 7 de juny, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Santísi-
ma Trinidad, de Barcelona.

Per la Resolució EDC/1717/2004, de 7 de
juny, es va autoritzar la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Santísima Trinidad, de Barcelona (DOGC
núm. 4157, de 18.6.2004).
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Atès que s’han observat errades a la Re-
solució 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:

—1 Modificar la Resolució EDC/1717/
2004, de 7 de juny, per la qual s’autoritza la
modificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Santísima Trinidad, de
Barcelona, en el sentit següent:

A la pàgina 11742, a la part expositiva, on
diu:

“...en petició d’autorització d’ampliació de
locals, de redistribució d’espais, i d’ampli-
ació d’ensenyaments, es va instruir l’expe-
dient corresponent.”,
ha de dir:

“...en petició d’autorització d’ampliació de
locals, de redistribució d’espais, de reduc-
ció d’unitats i d’ampliació d’ensenyaments,
es va instruir l’expedient corresponent.”.

A la mateixa pàgina, al punt 1 de la part
resolutiva, on diu:

“...per ampliació de locals, obertura de
l’etapa d’educació preescolar, redistribució
d’espais de l’etapa d’educació infantil, i
obertura de l’etapa d’educació secundària
obligatòria, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.”,
ha de dir:

“...per ampliació de locals, obertura de
l’etapa d’educació preescolar, redistribució
d’espais de l’etapa d’educació infantil, re-
ducció d’unitats del nivell d’educació pri-
mària i obertura de l’etapa d’educació se-
cundària obligatòria, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució”.

A la mateixa pàgina, a l’annex, després
del NIF, s’ha d’afegir un nou paràgraf que
digui:

“S’autoritza la reducció de 9 unitats amb
capacitat per a 225 llocs escolars del nivell
d’educació primària, amb efectes a partir de
la fi del curs 1996-97".

—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, 2 d’agost 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)

(04.197.010)

RESOLUCIÓ EDC/2410/2004, de 7 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
privat de formació d’adults Col·legi Salesià,
de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del centre privat de formació
d’adults Col·legi Salesià, de Mataró, en
petició de canvi en els 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 por la
Llei 3/1991, de 18 de març, de formació
d’adults; el Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel
qual es regulen els centres de formació
d’adults; l’Ordre de 19 de juliol de 1994, per
la qual s’estableix el règim d’autorització de
centres de formació d’adults, i el Decret 213/
2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’or-
denació curricular de la formació bàsica de
les persones adultes;

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre privat de forma-
ció d’adults Col·legi Salesià, de Mataró, per
canvi en els ensenyaments, en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

Barcelona, 7 de setembre de 2004

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

ANNEX

COMARCA DEL MARCELONÈS

Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Codi: 08021089.
Denominació: Col·legi Salesià.
Adreça: av. Puig i Cadafalch, 80.
Titular: Congregació Salesiana.

S’autoritzen els ensenyaments correspo-
nents a la formació bàsica de les persones
adultes que inclouen el cicle de formació
instrumental i el cicle d’educació secundà-
ria, amb efectes a partir de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

(04.251.049)

RESOLUCIÓ EDC/2409/2004, de 7 de se-
tembre, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del centre de formació d’adults
Rafael Farré, de Molins de Rei.

El centre de formació d’adults Rafael Far-
ré, amb codi, 08055695, es troba ubicat al
carrer Rafael Casanova, núm. 53, de Mo-
lins de Rei.

Atès l’oferiment fet per l’Ajuntament de
Molins de Rei d’un nou edifici per ubicar-hi
el centre de formació d’adults Rafael Farré
més adequat a la finalitat docent i emesos
els informes corresponents,

Resolc:

Traslladar el centre de formació d’adults
Rafael Farré, de Molins de Rei, amb codi
08055695, al carrer Canal de la Infanta, 23-
25, de Molins de Rei, amb 7 aules, 1 aula
d’autoformació, un espai polivalent, sala del
professorat, secretaria/direcció i serveis hi-
giènics, amb efectes acadèmics i adminis-
tratius des de l’inici del curs 2003-04.

Aquesta Resolució s’inscriurà al registre
general de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant la consellera d’Edu-
cació, en el termini d’un mes, a comptar des
del dia següent al de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Barcelona, 7 de setembre de 2004

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

(04.251.050)

RESOLUCIÓ EDC/2420/2004, de 17
d’agost, de convocatòria de concurs públic
per a la concessió d’estades de formació
en empreses i institucions al professorat de
formació professional dels centres docents
públics del Departament d’Educació.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
determina l’estreta relació que ha d’existir
entre el món educatiu i l’empresarial, per
garantir la formació tecnicopràctica que ha
de rebre l’alumnat.

En aquest sentit, el Departament d’Edu-
cació, dins del pla de formació permanent
del professorat, mitjançant l’Ordre ENS/93/
2002, de 14 de març (DOGC núm. 3607,
de 3.4.2002), regula les estades de forma-
ció del professorat de formació professio-
nal a les empreses i institucions, com a
modalitat de formació que té per finalitat
l’actualització tecnicopràctica del professo-
rat de la formació professional específica.

L’Ordre esmentada preveu dos tipus d’es-
tades de formació:
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Tipus A, que es realitzen en períodes i ho-
raris fora de l’horari lectiu del professorat.

Tipus B, que es realitzen en períodes i ho-
raris coincidents totalment o parcial amb
l’horari lectiu del professorat. Aquestes úl-
times han de ser convocades pel Departa-
ment d’Educació.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Formació Professional i Edu-
cació Permanent,

Resolc:

—1 Convocar concurs públic per a la con-
cessió de 100 estades de formació de tipus
B en empreses i institucions, en períodes i
horaris coincidents totalment o parcialment
amb l’horari lectiu del professorat, durant el
curs 2004-2005. Pot sol·licitar aquestes
estades el professorat funcionari de carrera
dels cossos de professors d’ensenyament
secundari i de professors tècnics de forma-
ció professional dels centres docents públics
dependents del Departament d’Educació,
sempre que compleixin els requisits que pre-
veu l’article 7 de l’Ordre ENS/93/2002, de
14 de març.

—2 La durada de les estades serà d’entre
dues i quatre setmanes. Del total de les
estades de formació, 40 tindran una dura-
da de dues setmanes, 30 de tres setmanes
i les 30 restants de quatre setmanes. Aques-
ta distribució es podrà modificar si queden
estades per concedir. Cada sol·licitant po-
drà disposar de quatre setmanes, com a
màxim, ja sigui en una o diverses estades
de tipus B. Si la persona sol·licitant reque-
reix més temps d’estada en empreses,
podrà sol·licitar-ne del tipus A.

—3 El termini de presentació de sol·li-
cituds, a les quals s’annexarà la documen-
tació i la justificació dels requisits que esta-
bleixen els articles 5 i 7 de l’Ordre regula-
dora de les estades abans esmentada, serà
del 10 de setembre al 13 d’octubre de 2004,
ambdós inclosos.

El model de sol·licitud és el que consta a
l’annex d’aquesta Resolució, i es troba a dis-
posició de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Educació, als
serveis territorials i a la web del Departament
d’Educació http://www.gencat.net/ense.

—4 Les estades de formació en períodes
i horaris coincidents totalment o parcialment
amb l’horari lectiu comportaran el nomena-
ment d’una persona substituta pel mateix
període de l’estada, l’inici de la qual restarà
condicionat al seu nomenament i presa de
possessió.

En cas que s’hagin de modificar les da-
tes d’inici o acabament de l’estada forma-
tiva, ja sigui per la presa de possessió de la
persona substituta, o per necessitats de
l’empresa o del centre, s’hauran d’establir
d’acord amb als serveis territorials corres-
ponents, i comunicar-ho a la Direcció Ge-
neral de Formació Professional i Educació
Permanent.

—5 Selecció de les persones participants
La selecció de les persones participants

per realitzar les estades objecte d’aquesta
convocatòria es farà d’acord amb el barem
de mèrits que consta a l’annex 1 de l’Ordre
ENS/93/2002, de 14 de març, per la qual
es regulen les estades de formació del pro-
fessorat de formació professional a les
empreses i institucions. Es donarà prioritat
a les persones sol·licitants que no hagin
gaudit de cap estada formativa del profes-
sorat a les empreses i institucions de tipus
B. En cas d’empat en la valoració dels
mèrits, l’ordre de les persones candidates
s’establirà aplicant successivament els cri-
teris següents:

a) Puntuació més alta en l’apartat 1 del
barem.

b) Haver realitzat el major nombre d’es-
tades formatives de tipus A.

c) Puntuació més alta en l’apartat 2.a) del
barem.

—6 Llistes provisionals i definitives
Transcorregut el termini de presentació de

sol·licituds, la comissió de selecció i valora-
ció prevista a l’Ordre reguladora de les es-
tades de formació en empreses i instituci-
ons, farà pública la llista provisional de
candidates i candidats seleccionats, no se-
leccionats i exclosos, als taulers d’anuncis
de la seu central del Departament d’Educa-
ció i dels serveis territorials, i a l’adreça elec-
trònica http://www.gencat.net/ense, amb la
puntuació obtinguda d’acord amb el barem
de mèrits. En aquestes llistes hi ha de cons-
tar el nom, els cognoms, el DNI i la puntu-
ació obtinguda en els diferents apartats del
barem, excepte en el cas de les persones
excloses, que s’hi farà constar el motiu
d’exclusió.

Les persones interessades podran presen-
tar reclamacions contra la llista provisional
davant la comissió de selecció, en el termini
de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de
la publicació als taulers d’anuncis esmentats.
Les reclamacions presentades s’estimaran o
es desestimaran en la resolució del director
general de Formació Professional i Educació
Permanent, per la qual s’aprovi la llista defi-
nitiva de persones candidates seleccionades,
no seleccionades i excloses, que es publica-
rà als taulers d’anuncis de la seu central del
Departament d’Educació i dels serveis terri-
torials, i  a l ’adreça electrònica http://
www.gencat.net/ense.

Contra la resolució del director general de
Formació Professional i Educació Perma-
nent, que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el
jutjat contenciós administratiu corresponent,
en el termini de dos mesos, a comptar de
l’endemà de la publicació als taules d’anun-
cis, de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació als
taules d’anuncis, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26

de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

—7 Renúncies
Les vacants produïdes per renúncies del

professorat s’adjudicaran a les candidates
o candidats següents, per ordre de puntu-
ació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, se-
gons el que disposen els article 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 in-
teressos.

Barcelona, 17 d’agost de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
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ANNEX

SOL·LICITUD D’ESTADA FORMATIVA DEL PROFESSORAT A L’EMPRESA O INSTITUCIÓ
TIPUS B

RESOLUCIÓ EDC/2423/2004, de 2 d’agost,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Freta, de Calella.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Freta, de Calella, en peti-
ció d’autorització de supressió del cicle
formatiu de grau superior de desenvolupa-
ment d’aplicacions informàtiques i d’ober-
tura del cicle formatiu de grau mitjà d’ex-
plotació de sistemes informàtics, 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 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 en l’àmbit del sistema educa-
tiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Freta, de Calella, per supressió del cicle
formatiu de grau superior de desenvolupa-
ment d’aplicacions informàtiques i obertura
del cicle formatiu de grau mitjà d’explotació
de sistemes informàtics, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

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

Barcelona, 2 d’agost 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 MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).(04.212.076)
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Municipi: Calella.
Localitat: Calella.
Codi: 08035787.
Denominació: Freta.
Adreça: Costa i Fornaguera, 2-14.
Titular: Escoles Freta, SL.
NIF: B60393758.

S’autoritza la supressió del cicle forma-
tiu de grau superior de desenvolupament
d’aplicacions informàtiques, de la família
professional d’informàtica, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars i amb
efectes a partir del final del curs 2003-
2004.

S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau mitjà d’explotació de sistemes informà-
tics, de la família professional d’informàti-
ca, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars i amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 4 unitats amb ca-
pacitat per a 61 llocs escolars, situades al
c. Jovara, 389-399.

Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars, situades al c. Jo-
vara, 375-387.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars, situades al c.
Jovara, 389-399.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb ca-
pacitat per a 120 llocs escolars, situades al
c. Costa i Fornaguera, 2-14.

Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a
180 llocs escolars en les modalitats d’arts,
ciències de la natura i de la salut, tecnolo-
gia i humanitats i ciències socials, situades
al c. Costa i Fornaguera, 2-14.
Formació professional de grau mitjà:

Família d’administració
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família d’informàtica
Cicle formatiu d’explotació de sistemes

informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

Família de sanitat
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-

meria amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.

Cicle formatiu de farmàcia amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Aquests ensenyaments s’imparteixen al c.
Costa i Fornaguera, 2-14.
Formació professional de grau superior:

Família d’administració
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Família de sanitat
Cicle formatiu d’higiene bucodental amb

1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Família de serveis socioculturals i a la co-
munitat

Cicle formatiu d’educació infantil, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Aquests ensenyaments s’imparteixen al c.
Costa i Fornaguera, 2-14.

(04.197.002)

RESOLUCIÓ EDC/2424/2004, de 17
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
d’educació preescolar Pam i Pipa, de Sant
Esteve de Palautordera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre d’educació preescolar Pam i Pipa, de
Sant Esteve de Palautordera, en petició
d’autorització d’ampliació de locals, d’am-
pliació d’unitats de l’etapa d’educació pre-
escolar i de canvi de titularitat, 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre d’educació pre-
escolar Pam i Pipa, de Sant Esteve de
Palautordera, per ampliació de locals, am-
pliació d’unitats de l’etapa d’educació pre-
escolar i canvi de titularitat, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

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

Barcelona, 17 d’agost 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 VALLÈS ORIENTAL

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Sant Esteve de Palautordera.
Localitat: Sant Esteve de Palautordera.
Codi: 08058881.
Denominació: Pam i Pipa.
Adreça: c. Major, 68.
Titular: Pam i Pipa, SCP.
NIF: G62456439.

S’autoritza l’ampliació de locals amb els
nous locals del carrer Major, 42, amb efec-
tes des de l’inici del curs 2004-2005.

S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’eta-
pa d’educació preescolar, amb 3 unitats
amb capacitat per a 28 llocs escolars i amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-2005.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Llar d’Infants Pam i Pipa de SE, SL,
amb NIF B62456439.

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:

5 unitats amb capacitat per a 61 llocs es-
colars.

(04.212.111)

RESOLUCIÓ EDC/2425/2004,  de  2
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Educem, de Granollers.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Educem, de Granollers, en
petició d’autorització d’obertura d’uns nous
locals, de trasllat d’unitats del nivell d’edu-
cació primària i d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria, 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 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 en l’àmbit del sistema educa-
tiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Educem, de Granollers, per obertura d’uns
nous locals, trasllat d’unitats del nivell d’edu-
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cació primària i obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

Barcelona, 2 d’agost 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 VALLÈS ORIENTAL

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Codi: 08017840.
Denominació: Educem.
Adreça: pl. Maluquer i Salvador, 19.
Titular 1: Anna M. Durán Casanovas.
NIF: 77052132Q
Titular 2: Avelina Estapé Ganduxé.
NIF: 38479921R.

S’autoritza l’obertura dels nous locals si-
tuats a l’avinguda de Joan Prim, 59-61-63,
amb efectes des de l’inici del curs 2004-
2005.

S’autoritza el trasllat d’unitats del nivell
d’educació primària als locals de l’avingu-
da de Joan Prim, 59-61-63, amb efectes des
de l’inici del curs 2004-2005.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció secundària obligatòria, amb 2 unitats de
primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars, i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars, situades
als locals de l’avinguda de Joan Prim, 59-
61-63, amb efectes des de l’inici del curs
2004-2005.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars, situades al c. Tarafa,
102-104 (cantonada amb c. Francesc Llo-
bet, 3 i amb av. Francesc Ribes, 8-10).

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars, en dos edificis:
les de 1r i 2n curs situades al c. Tarafa, 102-
104 (cantonada amb c. Francesc Llobet, 3
i amb av. Francesc Ribes, 8-10) i del 3r al
6è curs situades a l’av. Joan Prim, 59-61-
63.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle, amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb ca-

pacitat per a 60 llocs escolars, situades als
locals de av. Joan Prim, 59-61-63.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars, en les modalitats de
ciències de la natura i la salut, tecnologia,
humanitats i ciències socials, situades als
locals de la pl. Maluquer i Salvador, 19.

Formació professional de grau mitjà (si-
tuada als locals del c. Sans, 11):

Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família de sanitat:
Cicle formatiu de farmàcia amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30

llocs escolars.
Formació professional de grau superior

(situada als locals del c. Sans, 11):
Família d’administració:
Cicle formatiu d’administració i finances

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Cicle formatiu de secretariat amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Família d’informàtica:
Cicle formatiu de desenvolupament d’apli-

cacions informàtiques amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

Cicle formatiu d’administració de sistemes
informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars, en règim d’alternança
amb els espais del cicle formatiu de desen-
volupament d’aplicacions informàtiques.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

(04.197.011)

RESOLUCIÓ EDC/2426/2004,  de  2
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Mont-
serrat, de Vilanova i la Geltrú.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Montserrat, de Vilanova i
la Geltrú, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Montserrat, de Vilanova
i la Geltrú, d’acord amb el calendari que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes d’educació infantil, educació general

bàsica i d’educació primària es dipositaran
al centre docent públic CEIP Sant Jordi, amb
codi 08031678, de Vilanova i la Geltrú.

—3 Els expedients acadèmics dels alum-
nes d’educació secundària obligatòria es di-
positaran al centre docent públ ic IES
Joaquim Mir, amb codi 08043693, de
Vilanova i la Geltrú.

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

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

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

Barcelona, 2 d’agost 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 GARRAF

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Codi: 08031514.
Denominació: Montserrat.
Adreça: c. Concepció, 11.
Titular: Escola Montserrat, SL.
NIF: B08528127.
Calendari de cessament d’unitats

Nivell d’educació infantil:
A la fi del curs 2003-2004 s’extingirà 1

unitat (P3).
A la fi del curs 2004-2005 s’extingiran 2

unitats (P4 i P5).
I s’hauran extingit totalment les activitats

en el nivell d’educació infantil.
Nivell d’educació primària:
A la fi del curs 2003-2004 s’extingirà 1

unitat (1r curs).
A la fi del curs 2004-2005 s’extingiran 5

unitats (2n a 6è curs).
I s’hauran extingit totalment les activitats

en el nivell d’educació primària.
Nivell d’educació secundària obligatòria:
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A la fi del curs 2003-2004 s’extingiran 4
unitats.

I s’hauran extingit totalment les activitats
en el nivell d’educació secundària obligatò-
ria.

(04.197.004)

RESOLUCIÓ EDC/2427/2004,  de  2
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Sant
Lluís Bertran, de Roda de Ter.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Sant Lluís Bertran, de Roda
de Ter, en petició d’autorització de cessa-
ment d’activitats, 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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Sant Lluís Bertran, de
Roda de Ter, d’acord amb el calendari que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran al
centre docent públic CEIP Mare de Déu del
Sòl del Pont, codi 08023669, de Roda de
Ter.

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

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

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

Barcelona, 2 d’agost 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 D’OSONA

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Roda de Ter.
Localitat: Roda de Ter.
Codi: 08023670.
Denominació: Sant Lluís Bertran.
Adreça: c. Pedro Almeda, 19.
Titular: Dominiques de l’Anunciata.
NIF: Q0800062B.
Calendari de cessament d’unitats

Nivell d’educació infantil:
A la fi del curs 2003-2004 s’extingirà 1

unitat (P3).
A la fi del curs 2004-2005 s’extingiran 2

unitats (P4 i P5).
I s’hauran extingit totalment les activitats

en el nivell d’educació infantil.
Nivell d’educació primària:
A la fi del curs 2004-2005 s’extingiran 6

unitats.
I s’hauran extingit totalment les activitats

en el nivell d’educació primària.

(04.197.006)

RESOLUCIÓ EDC/2428/2004,  de  9
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Mare de Déu del Carme, de
Berga.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Mare de Déu del Carme,
de Berga, en petició d’autorització de canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu del Carme, de Berga, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, els corresponents serveis territori-
als del Departament d’Educació efectuaran
els tràmits necessaris per incloure les mo-
dificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

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

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

Barcelona, 9 d’agost 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 BERGUEDÀ

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Berga.
Localitat: Berga.
Codi: 08014656.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Adreça: c. Cervantes, s/n.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q0800398J.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Fundació Privada Educativa Vedru-
na-Barcelona, amb NIF G62894043 amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent
de la data de publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

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

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

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

(04.208.012)

RESOLUCIÓ  EDC/2429/2004, de 13 de
setembre, per la qual es fa pública l’adjudi-
cació definitiva de deu 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:
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Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions i Contractacions.

Núm. expedient: 1073/04.
Objecte del contracte: instal·lació de dos
mòduls prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària Can Guadiola de Viladecans
(Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4154, de 15.6.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 62.010,93 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 8 de juliol de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construcciones Bosch Pascu-
al, SA.
Import adjudicació: 62.010,93 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1078/04.
Objecte del contracte: instal·lació de dos
mòduls prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària Mas Lluhí de Sant Feliu de
Llobregat (Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4156, de 17.6.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 114.414,17
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import adjudicació: 107.434,90 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 213/03.
Objecte del contracte: ampliació d’una aula
i serveis a la llar d’infants Sant Roc d’Olot
(Garrotxa).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4115, de 20.4.2004.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 164.974,36
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 8 de juny de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construccions J. Pallàs, SL.
Import adjudicació: 163.324,61 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1022/04.
Objecte del contracte: instal·lació de dos
mòduls prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària de Viladecans II, de Vila-
decans (Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4156, de 17.6.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 106.621,88
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import adjudicació: 100.117,94 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1079/04.
Objecte del contracte: instal·lació de dos
mòduls prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària Molins de Rei de Molins de
Rei (Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4156, de 17.6.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 112.196,93
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import adjudicació: 104.230,94 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1021/04.
Objecte del contracte: instal·lació de qua-
tre mòduls prefabricats al col·legi d’educa-
ció infantil i primària Martorell II de Martorell
(Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4154, de 15.6.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 148.025,07
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import adjudicació: 138.995,54 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1204/04.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’edificis prefabricats al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Pere IV de Barcelona
(Barcelonès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4156, de 17.6.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 213.486,37
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Servicios y Obras Barcelona,
SL.
Import adjudicació: 198.755,81 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1076/04.
Objecte del contracte: obres d’ampliació del
col·legi d’educació especial Font de l’Abe-
lla de Girona (Gironès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4101, de 29.3.2004.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 119.672,57
euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 26 de maig de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Busquets Sitjà, SA.
Import adjudicació: 119.672,57 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1072/04.
Objecte del contracte: instal·lació d’un mò-
dul prefabricat al col·legi d’educació infantil
i  pr imàr ia Platon Sart í  d’Abrera (Baix
Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4154, de 15.6.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 69.004,18 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 12 de juliol de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Electrificacions Manresanes,
SA.
Import adjudicació: 62.990,00 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1068/04.
Objecte del contracte: instal·lació de dos
mòduls prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària Masquefa de Masquefa (Baix
Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4154, de 15.6.2004.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 79.166,50 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 12 de juliol de 2004.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Electrificacions Manresanes,
SA.
Import adjudicació: 68.990,00 euros, IVA in-
clòs.

Barcelona, 13 de setembre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.253.086)

ORDRE EDC/315/2004, de 8 de setembre,
de convocatòria pública per a la concessió
de subvencions a entitats sense ànim de
lucre per a la realització de programes i
actuacions de formació de persones adul-
tes.

Ens trobem davant de nous reptes com
la garantia de la cohesió social, la millora
de l’ocupabilitat de les persones, el des-
envolupament de la societat del coneixe-
ment, el dret a la formació al llarg de tota
la vida i el desenvolupament cultural. Des
d’aquesta perspectiva cal atendre les ne-
cessitats formatives d’amplis col·lectius de
persones adultes amb característiques es-
pecífiques com: persones de diversa pro-
cedència que desconeixen la realitat soci-
al i cultural de Catalunya; persones amb
discapacitats; gent gran; i persones en risc
d’exclusió social.
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La convocatòria pública de concessió de
subvencions a entitats privades sense ànim
de lucre per a la realització de programes
de formació de persones adultes, s’inscriu
en el marc de la Llei 3/1991, de 18 de març,
de formació d’adults, i respon a l’objectiu
de la Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent de fomentar
la realització d’actuacions amb criteris de
pertinença, eficiència, eficàcia, sostenibili-
tat, impacte i transferència de bones pràc-
tiques.

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

En l’ús de les facultats que atribueixen
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i a proposta de la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions a entitats sense ànim
de lucre per a la realització de programes i
actuacions de formació de persones adul-
tes.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta

convocatòria, les quals s’estableixen a l’an-
nex d’aquesta Ordre.

Article 3
Destinar a la concessió d’aquestes subven-

cions un import total màxim de 292.882,00
euros, a càrrec de la posició pressupostària
D/480131400/3214 del centre gestor EN05
dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya de l’any 2004.

Article 4
El termini per presentar la sol·licitud i la

documentació corresponent és de 15 dies
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Article 5
5.1 Es delega en el director general de

Formació Professional i Educació Permanent
la competència per resoldre aquesta con-
vocatòria.

5.2 El termini màxim per resoldre i no-
tificar la Resolució de concessió és de tres
mesos, a partir de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de
sol·licituds. Les sol·licituds presentades
s’entendran desestimades per silenci admi-
nistratiu si no hi recau resolució expressa
en el termini esmentat.

5.3 La Resolució de concessió es pu-
blicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra la Resolució del director general
de Formació Professional i Educació Perma-
nent, que exhaureix la via administrativa, les
entitats poden interposar recurs contenci-

ós administratiu davant la Sala Contencio-
sa Administrativa del Tribunal superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

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

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des 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, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu davant la conse-
llera 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 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, 8 de setembre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases per a la concessió de subvencions a
entitats sense finalitat de lucre per a pro-
grames i actuacions de formació de perso-
nes adultes.

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta subvenció són els

programes de formació d’adults desenvo-
lupats per entitats privades sense ànim de
lucre, durant els mesos de gener a setem-
bre de l’any 2004, corresponents al curs
2003/2004, i que despleguin tots o alguns
dels àmbits de formació establerts a la Llei
3/1991, de 18 de març, de formació
d’adults, així com els plans i programes

aprovats pel Govern de la Generalitat en
matèria de formació de persones adultes.

—2 Beneficiaris
Poden ser beneficiaris les entitats priva-

des sense ànim de lucre que compleixen els
requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites
en el registre corresponent quan s’exigeixi
per dur a terme l’activitat subvencionada.

b) Desenvolupar actuacions considera-
des subvencionables en el marc de la pre-
sent convocatòria

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·l icituds per concórrer a

aquesta convocatòria s’han de formular en
impresos normalitzats. Aquests impresos
estan a disposició de les persones interes-
sades a la seu central del Departament
d’Educació, als seus serveis territorials i a
la pàgina web http:// www.gencat.net/ense
i s’han d’adreçar a la Direcció General de
Formació Professional i Educació Perma-
nent.

3.2 A la sol·licitud, degudament forma-
litzada, s’han d’adjuntar els documents que
s’indiquen en els impresos per acreditar les
condicions exigides, i s’ha de presentar a la
seu del Departament d’Educació (Via Au-
gusta, núm. 202, 08021 Barcelona), sens
perjudici del que disposa 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 ter-
mini de 15 dies comptats des de l’endemà
de la publicació d’aquesta Ordre al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—4 Justificació
4.1 La Resolució de la concessió de la

subvenció determinarà l’activitat concreta,
i si amb l’aportació se subvenciona una
quantitat independent del total de l’activitat
o si se subvenciona un percentatge del cost
de l’activitat. En aquest darrer cas s’haurà
de justificar la totalitat de l’activitat.

4.2 El compliment de la finalitat per a la
qual s’ha concedit la subvenció i de l’apli-
cació del fons percebut es justificarà mit-
jançant un document del gerent, el director
o el secretari de l’entitat, al qual s’hauran
d’adjuntar les factures i els rebuts originals,
així com, en cas de despeses de personal,
les nòmines i els documents acreditatius
dels ingressos efectuats a la Seguretat
Social i de les retencions ingressades a
Hisenda.

4.3 Els documents que es presentin
com a justificants de la subvenció concedi-
da han de correspondre a les despeses
derivades del programa durant els mesos
de gener a setembre de l’any 2004.

Aquesta documentació s’ha de presen-
tar al Departament d’Educació abans del 30
de novembre de 2004.

—5 Obligacions dels beneficiaris i control
5.1 Les entitats privades sense ànim de

lucre amb un nombre de 50 treballadors o
més han de presentar una declaració del
compliment de l’obligació que estableix l’ar-
ticle 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
d’integració social dels minusvàlids, de
donar ocupació almenys a un 2% de treba-
lladors disminuïts sobre el nombre total de
treballadors de l’entitat, o de l’aplicació de
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les mesures alternatives de caràcter excep-
cional que regulen el Reial decret 27/2000,
de 14 de gener, i el Decret 246/2000, de 24
de juliol.

La resta d’entitats han de presentar una
declaració on consti que tenen un nombre
inferior a 50 treballadors.

5.2. L’entitat beneficiària ha de fer cons-
tar en qualsevol tipus de rètol, document o
publicitat relacionats amb l’actuació subven-
cionada l’expressió “Amb el suport del De-
partament d’Educació”.

5.3 L’entitat beneficiària ha de facilitar
tota la informació que li requereixin la Inter-
venció General de la Generalitat, la Sindica-
tura de Comptes o altres òrgans compe-
tents, d’acord amb la normativa vigent.

5.4 El Departament d’Educació podrà
inspeccionar el desenvolupament dels pro-
grames i les actuacions de les entitats be-
neficiàries per tal de comprovar el compli-
ment de l’objecte de la subvenció.

—6 Revisió
L’òrgan concedent de la subvenció pot re-

visar les subvencions ja concedides i modi-
ficar-ne la Resolució de concessió en el cas
d’alteració de les condicions o de l’obten-
ció concurrent d’altres ajuts.

La inexactitud de les dades aportades o
l’incompliment per part del beneficiari d’al-
guna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, podrà donar
lloc a la revocació de l’import atorgat o, si
s’escau, al reintegrament de les quantitats
no justificades i serà motiu d’exclusió en
properes convocatòries.

—7 Tracte anual
Les subvencions convocades no tenen

caràcter recurrent.

—8 Determinació de la quantia de la sub-
venció.

Per determinar la quantitat a concedir a
l’empara de la present convocatòria es tin-
dran en compte altres subvencions o aju-
des que pugui tenir l’entitat per la mateixa
activitat, de manera que amb la quantitat a
atorgar no es pugui superar el 100% del
cost.

—9 Valoració i criteris
9.1 Els programes presentats seran ava-

luats per una comissió de selecció nome-
nada pel director general de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, que estarà
formada pel subdirector general de Forma-
ció de Persones Adultes, o persona en qui
delegui, que actuarà com a president, un
tècnic de la Subdirecció General de Forma-
ció de Persones Adultes, que actuarà com
a secretari, un representant de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
i un representat de la Inspecció educativa.

9.2 Es tindrà en compte en la conces-
sió de les subvencions:

a) Realització de programes de formació
bàsica, destinats a:

Persones acollides a la renda mínima d’in-
serció.

Persones estrangeres no comunitàries.
Col·lectius d’atenció especial.
b) Realització de programes d’ensenya-

ments inicials, especialment de llengua oral
i coneixement del medi adreçats a perso-
nes nouvingudes.

c) Qualitat i coherència del programa:
Diagnòstic de les necessitats de forma-

ció.
Objectiu específic del programa.
Col·lectius als quals s’adreça.
Continguts i durada de les accions for-

matives.
Metodologia emprada.
Avaluació prevista.
d) Perspectiva de gènere.
e) Nombre de persones participants.
f) Titulació i experiència dels docents.
g) Capacitat de realització dels projectes

presentats.
h) Cost detallat del programa, fons de fi-

nançament previstos i subvenció sol·licitada.
i) Concurrència d’altres fonts de finança-

ment públic o privat.
j) Reforç de les accions formatives des-

envolupades des de la xarxa pública de
centres o aules de formació de persones
adultes.

(04.250.001)

EDICTE de 6 d’agost de 2004, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre privat d’edu-
cació preescolar Piu Piu, d’Abrera.

En l’expedient d’ofici de cessament d’ac-
tivitats del centre privat d’educació prees-
colar Piu Piu, d’Abrera, es va intentar noti-
ficar en data 26 d’abril de 2004 l’inici de
l’expedient i el tràmit de vista i audiència al
domicili particular de la representant del
centre, la senyora Gisela Rodríguez Caña-
bate, tal com consta al justificant de recep-
ció del servei de correus.

El 25 de maig de 2004 el servei de cor-
reus va intentar la notificació un altre cop al
domicili abans esmentat, tal com consta al
justificant de recepció.

En conseqüència, de conformitat amb el
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, es notifica a la
senyora Gisela Rodríguez Cañabate, com a
representant de la Llar d’infants Piu Piu,
SCCL, entitat titular del centre privat d’edu-
cació preescolar Piu Piu, d’Abrera, l’inici
d’ofici de l’expedient de cessament d’acti-
vitats del centre esmentat.

I per tal de donar compliment al tràmit de
vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’ex-
pedient és a disposició de la persona inte-
ressada a les dependències dels Serveis
Territorials al Baix Llobregat-Anoia, c. Laureà
Miró, 328-330, de Sant Feliu de Llobregat,
de dilluns a divendres en horari d’oficina,
perquè pugui al·legar i presentar els docu-
ments i justificacions que consideri oportuns
en el termini de quinze dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, amb la prevenció que un cop
transcorregut el termini esmentat, l’expedi-
ent seguirà la seva tramitació.

Sant Feliu de Llobregat, 6 d’agost de 2004

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

(04.205.008)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia.

—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.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 202/03)

consultoria i assistència per a la direcció de
l’arquitecte tècnic i la coordinació de segu-
retat de les obres de nova construcció del
CEIP de 2 línies Colònies Güell de Santa
Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: finalitzarà quan fi-
nalitzi l’execució del contracte d’obres.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: 53.513,51
euros (IVA inclòs), desglossat en les anuali-
tats següents:

Any 2004: 5.203,37 euros.
Any 2005: 37.073,94 euros.
Any 2006: 11.236,20 euros.

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula vuitena 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 dijous de 9.00 a 18.00

hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Les proposicions també es poden 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
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anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió 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.

—8 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 fi-

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—9 Despeses de l ’Anunc i :  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empre-
sa adjudicatària.

—10 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www10.gencat.net/pls/
ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 15 de setembre de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.258.065)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2004, per
la qual es donen instruccions per a l’orga-
nització i el funcionament dels centres i aules
de formació de persones adultes de titula-
ritat municipal i privats autoritzats, per al curs
2004-2005.

Vista l’Ordre de la consellera d’Ensenya-
ment EDC/241/2004, de 9 de juliol (DOCG
núm. 4176, de 16.07.2004), per la qual
s’estableix el calendari de les activitats for-
matives en els centres i les aules de forma-
ció de persones adultes per al curs 2004-
2005, cal definir els aspectes d’organització
i funcionament i dictar les orientacions ge-
nerals que possibilitin l’aplicació pràctica de
la normativa vigent en els aspectes didàc-
tics, pedagògics, participatius, de gestió i
de personal dels centres de formació de
persones adultes.

En conseqüència, en virtut de l’autoritza-
ció conferida a la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent
per l’Ordre anteriorment esmentada, en ús
de les facultats que m’atribueix la legislació
vigent, i a proposta de la Subdirecció Ge-
neral de Formació de Persones Adultes,

RESOLC:

Aprovar les instruccions d’organització i
funcionament dels centres i aules de forma-
ció de persones adultes de titularitat muni-
cipal i privats autoritzats per al curs 2004-
2005, annexos a aquesta Resolució.

Barcelona, 21 de juliol de 2004

Josep Francí Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

INSTRUCCIONS D’ORGANITZACIÓ I FUN-
CIONAMENT PER ALS CENTRES DE FOR-
MACIÓ D’ADULTS DE TITULARITAT MUNI-
CIPAL I PRIVATS AUTORITZATS, PER AL
CURS 2004-2005

1. Centres

1.1. Documentació
Abans de finalitzar el mes d’octubre, la

direcció del centre ha de lliurar als serveis
territorials corresponents un original de les
dades referents als alumnes inscrits en cada
ensenyament i programa, dels horaris del
centre, dels grups i del professorat, corres-
ponents al primer trimestre del curs, amb
els fulls degudament signats i segellats. El
mateix procediment se seguirà abans de
finalitzar el mes de gener, amb les dades
corresponents al segon trimestre del curs,
i, abans de finalitzar el mes d’abril, amb les
dades corresponents al tercer trimestre.

En finalitzar el curs, la direcció del centre
elaborarà la memòria anual, que a partir del
7 de juliol estarà a disposició dels serveis
territorials corresponents.

En la web del Departament d’Educació
(http://www.gencat.net/ense) es podran ob-
tenir els formularis corresponents.

1.2. Llengua
La llengua catalana és la llengua d’expres-

sió habitual en els centres de formació
d’adults de titularitat municipal i privats
autoritzats, tant en les activitats internes
com en les externes.

Tots els ensenyaments i programes de for-
mació de persones adultes s’impartiran en
llengua catalana, amb l’excepció dels de
llengua castellana i llengua estrangera.

1.3. Oferta formativa
Els centres de formació de persones

adultes de titularitat municipal i privats au-
toritzats impartiran l’oferta formativa auto-
ritzada per la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent.

1.4. Organització general
1.4.1. Calendari i horari
L’Ordre de la consellera d’Educació EDC/

241/2004, de 9 de juliol (DOGC núm. 4176,
de 16.07.2004), estableix el calendari de les
activitats formatives en els centres i les aules
de formació de persones adultes per al curs
2004-2005. L’horari s’elaborarà d’acord
amb aquesta Ordre.

1.4.2. Expedient acadèmic
L’alumnat inscrit als ensenyaments cor-

responents a la formació bàsica per a per-
sones adultes en un centre de titularitat
municipal o privat autoritzat ha de tenir
expedient acadèmic. L’expedient acadèmic
de l’alumnat inclou l’expedient inicial i l’ex-
pedient acumulatiu.

En l’expedient inicial de l’alumnat que cur-
si el cicle d’educació secundària hi consta-
ran les convalidacions i, si escau, les acre-
ditacions resultants de l’avaluació inicial.

L’expedient acumulatiu recollirà tots els
resultats obtinguts per l’alumne/a en la seva
trajectòria formativa.

1.4.3. Acreditacions i convalidacions en
el cicle d’educació secundària

1.4.3.1. Acreditacions
L’acreditació es podrà realitzar un sol cop,

mitjançant la prova d’avaluació inicial, quan

l’alumne/a iniciï el cicle d’educació secun-
dària als centres de formació de persones
adultes, de titularitat municipal i privats
autoritzats amb la finalitat de determinar la
seva formació, amb independència del seu
expedient acadèmic anterior.

L’acreditació i les convalidacions consti-
tuiran l’expedient inicial de l’alumne/a, per
la qual cosa, quan una persona canviï de
centre d’estudi un cop iniciats els ensenya-
ments del cicle d’educació secundària, no
se li faran noves acreditacions.

Les acreditacions es faran, si escau, per
nivells complets de cada àmbit i, com a
màxim, fins al segon nivell.

La Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent lliurarà la pro-
va d’avaluació inicial. Cada centre arxivarà
el resultat de la prova. La Inspecció Educa-
tiva visarà la proposta d’acreditació, i, mit-
jançant els serveis territorials, es farà arri-
bar a la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent. Les
propostes d’acreditacions només s’accep-
taran al principi del trimestre.

1.4.3.2. Convalidacions
El centre, a l’inici de cada trimestre, pre-

sentarà una proposta de convalidació jun-
tament amb una fotocòpia autenticada de
la documentació justificativa de les conva-
lidacions als serveis territorials. La Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, una vegada l’hagi revisat, hi
donarà el vistiplau per a la incorporació de
les convalidacions a l’expedient de l’alum-
ne o alumna.

La inscripció de l’alumnat en els diferents
mòduls del cicle d’ensenyament secundari
serà conseqüència, si escau, de les conva-
lidacions prèvies i de les acreditacions re-
sultants de l’avaluació inicial.

Les convalidacions es faran, si escau, per
nivells complets de cada àmbit, podent-se
convalidar un àmbit sencer, d’acord amb les
indicacions que estableixi la Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Educació
Permanent. En aquest darrer cas, la quali-
ficació total de l’àmbit es calcularà fent la
mitjana de les qualificacions de les àrees que
conformen l’àmbit.

1.5. Ensenyaments i programes
Els requisits d’inscripció, nombre d’alum-

nes per grup i nombre d’hores lectives de
cada ensenyament i programa són els se-
güents:
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ENSENYAMENTS INSCRIPCIÓ EDAT MÍNIMA NOMBRE HORES LECTIVES
I PROGRAMES DE L’ALUMNAT1 D’ALUMNES

PER GRUP2

Ensenyaments inicials:
Curs de llengua oral Inici de trimestre 18 anys fets Màxim: 15 Total de 60 hores
Curs de llengua escrita dins de l’any natural
Curs d’iniciació
a la informàtica
Curs d’iniciació
a una llengua estrangera
Cicle de formació instrumental:
1r nivell Inici de trimestre 18 anys fets Màxim: 15 1,5 h. a 2 h. diàries
2n nivell dins de l’any natural
3r nivell Màxim: 25 2 h. a 2,5 h. diàries
GES:
Mòduls comuns de 1r nivell
i opcionals de nivell 1r i 2n Inici de trimestre 18 anys fets Màxim: 25 15 h. setmanals
Mòduls de 2n nivell dins de l’any natural
Mòduls de 3r nivell

Preparació de proves d’accés:
a CFGM Inici de curs 16 anys fets en el Màxim: 25 15 h. setmanals

moment de la inscripció
a CFGS Inici de curs 18 anys fets Segons el nombre

dins de l’any natural de matèries impartides
a la Universitat Inici de curs 18 anys fets Segons el nombre

dins de l’any natural de matèries impartides
Programes de lleure Inici de trimestre 18 anys fets
i culturals (Tallers) dins de l’any natural

1 Només amb caràcter excepcional i de manera individualitzada, a la vista dels informes necessaris i a proposta de la inspecció educativa, podrà autoritzar-
se la incorporació a la formació bàsica a alumnes amb una edat mínima de 16 anys, per raons laborals que comportin incompatibilitat d’horari, o per motius
d’acollida a persones nouvingudes, i sempre amb el consentiment explícit dels pares o la persona tutora del menor.

2 El nombre d’alumnes per grup és l’aconsellable. Si les circumstàncies ho fan necessari, es podran autoritzar grups amb un nombre d’alumnes diferent
a l’establert.

1.6. Mòduls oberts
Els mòduls oberts del cicle d’educació se-

cundària tenen com a finalitat que l’alumnat
consolidi, reforci i orienti els seus coneixe-
ments, tenint presents els objectius gene-
rals de l’àmbit.

Per tal d’impartir els mòduls durant el curs
2004-2005, cal que, prèviament a l’inici del
curs, la Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent els hagi validat.

Cal lliurar, a la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent,
la programació dels mòduls oberts a l’inici
del trimestre anterior a la seva impartició,
per tal que els pugui validar prèviament a
l’inici de cada trimestre.

Els mòduls oberts poden substituir-se
pels mòduls opcionals del currículum esta-
blert, però cal que en la planificació anual
s’indiquin com oberts.

Els mòduls oberts dissenyats pels cen-
tres han de tenir un títol diferent als tipifi-
cats del currículum.

1.7. Personal docent
Els centres hauran de presentar al servei

territorial corresponent una còpia autentica-
da de les titulacions del professorat quan
aquest iniciï les seves activitats en el centre.

Així mateix, hauran d’informar el servei ter-
ritorial corresponent en el moment en què un
docent deixi de prestar-hi els seus serveis.

A l’inici de cada trimestre, els centres
hauran de comunicar la dedicació horària
de cada docent en cadascun dels ense-
nyaments  o  p rogrames de  fo rmac ió
d’adults.

2. Normativa de caràcter general
La Llei 20/1985, de 25 de juliol de 1985

(DOGC núm. 572, de 7.8.1985), modifica-
da per la Llei 10/1991, de 10 de maig
(DOGC núm. 1445, de 22.5.1991) i per la
Llei 8/1998, de 10 de juliol (DOGC núm.
2686, de 22.7.98), estableix les mesures i
accions per a la prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar
dependència.


