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RESOLUCIÓ EDC/3244/2004, de 23 de
novembre, per la qual es resol l’adscripció
de centres docents sostinguts amb fons públics a l’efecte del procediment d’admissió
d’alumnes.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, estableix
que en els procediments d’admissió d’alumnes en els centres sostinguts amb fons
públics que imparteixen educació primària
o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que
procedeixin dels centres que tinguin adscrits.
El Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que l’adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre
centres que imparteixen educació infantil i
educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria, i entre centres que imparteixin educació secundària obligatòria i
batxillerat, exclosa la modalitat d’arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i
que els centres a adscriure estiguin ubicats
en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en aquest municipi no hi hagi
oferta dels ensenyaments corresponents.

Full de disposicions i actes administratius

La continua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d’escolarització.
En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
vigent, i d’acord amb les propostes formulades pels directors corresponents dels
serveis territorials del Departament d’Educació,

Resolc:
—1 Establir l’adscripció dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria
del centre docent privat Santa Dorotea,
codi 08004778, als ensenyaments de
batxillerat del centre docent privat Escola
Professional Salesiana, codi 08014279, de
Barcelona.
—2 La vigència d’aquesta adscripció restarà condicionada a la vigència del conveni
subscrit entre ambdós centres.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 23 de novembre de 2004
Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
(04.328.069)

RESOLUCIÓ EDC/3245/2004, de 9 de novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sant Josep, d’Igualada.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Sant Josep, d’Igualada, en
petició d’autorització d’ampliació d’unitats
d’educació preescolar, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; Reial decret 1537/2003, de 5 de
desembre, pel qual s’estableixen els requísits mínims dels centres que imparteixen ensenyament escolar de règim general, el Reial
decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual
s’estableixen els aspectes educatius bàsics
de l’educació preescolar; i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

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

Per laResolució de 22 de setembre de
2004 (DOGC núm. 4230, d’1.10.2004) es
nomenen funcionaris en pràctiques del cos
de mestres, del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors
tècnics de formació professional i del cos
de professors d’escoles oficials d’idiomes,
els aspirants seleccionats en el procediment
selectiu convocat per Resolució de 19 de
gener de 2004.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Atès el que disposa la base 10 de la Resolució de 19 de gener de 2004, relativa al
nomenament de funcionaris en pràctiques,
el Departament d’Educació nomenarà funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que reuneixin les condicions requerides per a l’ingrés o l’accés al cos respectiu
i que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho hagin fet sol·licitud
expressa d’incorporar-se a la fase de pràctiques.

Sant Feliu de Llobregat, 9 de novembre de
2004

Atès que a l’annex 1 de la Resolució de
22 de setembre de 2004, al cos de professors d’ensenyament secundari, especialitat
de tecnologia, no hi consten dos aspirants
que van participar pel procediment d’accés
i van fer l’opció d’incorporar-se a la fase de
pràctiques,

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, d’Igualada, per ampliació d’unitats d’educació preescolar, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

P. D.

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

ANNEX
COMARCA DE L’ANOIA

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Codi: 08019575.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: c. Vidre, 1.
Titular: Filles de Maria, Religioses Escolàpies.
NIF: Q0800463B.
S’autoritza l’ampliació de 2 unitats d’educació preescolar amb capacitat per a 18
llocs escolars, amb efectes a partir del curs
2004-2005.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 6 unitats amb una
capacitat per a 79 llocs escolars.
Educació infantil: 6 unitats amb una capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb una capacitat per a 300 llocs escolars.
(04.314.160)

RESOLUCIÓ EDC/3264/2004, de 23 de
novembre, de modificació de la Resolució
EDC/2610/2004, de 22 de setembre, de
nomenament de funcionaris en pràctiques
del cos de mestres, del cos de professors
d’ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional i
del cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes.
1422

Resolc:
Nomenar funcionari en pràctiques del
cos de professors d’ensenyament secundari, especialitat de tecnologia, el senyor
Manuel Gallinat Masip, número d’ordre 004
i assignació del número de registre personal 4088641202, i el senyor Rafael M.
Lamuerda Zafra, número d’ordre 005 i assignació del número de registre personal
2972562124.
Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 23 de novembre de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(04.328.062)
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RESOLUCIÓ EDC/3265/2004, de 22 de
novembre, per la qual es fa pública la llista
de diversos cursos d’especialització per al
professorat.
D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obligatòria, i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departament d’Educació ha regulat les condicions
i el procediment per a l’autorització dels
cursos esmentats per mitjà de la Resolució de 9 de juliol de 1997 (DOGC núm.
2444, de 30.7.1997).
L’article 7 de l’Ordre esmentada disposa
que les comunitats autònomes que es trobin en ple exercici de les seves competències educatives publicaran als seus respectius diaris oficials amb una periodicitat,
almenys, anual, la llista de cursos convocats i autoritzats d’acord amb l’Ordre citada.
Per tant,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la llista de diversos cursos d’especialització que, d’acord
amb l’Ordre d’11 de gener de 1996, han
estat convocats pel Departament d’Educació o convocats per altres organismes
i autoritzats pel Departament d’Educació,
i que s’han iniciat durant el període comprès entre els anys 2002 i 2004, els quals
es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996, les persones que superin amb avaluació positiva els cursos d’especialització
podran obtenir la capacitació per exercir
com a especialistes de la matèria corresponent.
Barcelona, 22 de novembre de 2004

DECRET 443/2004, de 30 de novembre,
pel qual es crea un institut d’educació secundària a Mont-roig del Camp.

mària que es detallen a l’annex d’aquest
Decret.

La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament aconsella la revisió de l’oferta de places públiques existents al municipi de Mont-roig del
Camp, amb la qual cosa es millora la resposta a les necessitats educatives.

Disposició final

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el
que disposa l’article 17 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a proposta de la consellera
d’Educació i amb la deliberació prèvia del
Govern,

ANNEX
Cursos d’especialització en educació especial
Curs d’especialització en pedagogia terapèutica.
Promoció 2004-2005.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en pedagogia terapèutica.
Promoció 2002-2004.
Universitat de Girona.
Cursos d’especialització en pertorbacions
del llenguatge i audició
Màster en audició i llenguatge.
Promoció 2002-2004.
Universitat de Girona.
(04.324.161)

Barcelona, 30 de novembre de 2004
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Decreto:

ANNEX

Article únic
Crear l’institut d’educació secundaria Antoni Ballester, amb número de codi de centre 43008638, per transformació de la secció d’educació secundària Antoni Ballester,
amb número de codi 43008638, de Montroig del Camp, ubicat a Camí de les Arenes, núm. 5, de Mont-roig del Camp, (Baix
Camp), el funcionament del qual s’adequarà al que estableix el Decret 199/1996, de
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior i a la resta de normativa legal o reglamentària aplicable.

Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat-Anoia

Disposició final
S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desenvolupament del que disposa aquest Decret.
Barcelona, 30 de novembre de 2004
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Plañella
Consellera d’Educació
(04.327.013)

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desenvolupament del que disposa aquest Decret.

DECRET 444/2004, de 30 de novembre,
de creació de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.
La previsió de la demanda d’escolarització en els nivells de parvulari i educació primària aconsella la revisió de l’oferta de places escolars públiques en determinats
municipis per fer possible una millor resposta a les necessitats educatives.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a
l’educació, a proposta de la consellera
d’Educació i d’acord amb la deliberació
prèvia del Govern,
Decreto:
Article únic
Crear els col·legis d’educació infantil i pri1423

Comarca: Baix Llobregat
Col·legi d’educació infantil i primària a Corbera de Llobregat, amb codi de centre
08060629, per desdoblament del CEIP
J a u m e B a l m e s , a m b c o d i d e c e n t re
08016331, de Corbera de Llobregat, situat entre els carrers Empordà/Baix Penedès/Font del Pontarró, de Corbera de
Llobregat.
Serveis Territorials d’Educació a Barcelona
II (comarques)
Comarca: Barcelonès
Col·legi d’educació infantil i primària a Badalona, amb codi de centre 08061348, situat al c. Molí de la Torre, Parc, 12, de
Badalona.
Comarca: Garraf
Col·legi d’educació infantil i primària a Cubelles, amb codi de centre 08060927, situat entre els carrers Charlie Rivel/Millera/
Darius Huguer/Verge del Pilar, de Cubelles.
Col·legi d’educació infantil i primària a Olivella, amb codi de centre 08053418, situat
a l’av. Mas Milà, s/n, d’Olivella.
Comarca: Vallès Oriental
Col·legi d’educació infantil i primària a La
Roca del Vallès, amb codi de centre
08060991, situat a la plaça de l’Església,
s/n, de la Roca del Vallès.
Col·legi d’educació infantil i primària a Lliçà
d’Amunt, amb codi de centre 08060940,
situat entre els carrers Alcalaten/Marina/
Matarranya, de Lliçà d’Amunt.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Mollet del Vallès, amb codi de centre
08060988, situat a Rambla de Pompeu
Fabra, 74, de Mollet del Vallès.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Mollet del Vallès, amb codi de centre
08053406, situat al c. Sabadell/Ronda dels
Pinetons, de Mollet del Vallès.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Santa Maria de Palautordera, amb codi de
centre 08062811, situat al c. Arenys de
Mar, s/n (Can Sala), de Santa Maria de
Palautordera.
Col·legi d’educació infantil i primària a Vallgorguina, amb codi de centre 08054411, situat al c. de l’Església, s/n (Can Colomer),
de Vallgorguina.
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Serveis Territorials d’Educació a Girona
Comarca: Gironès
Col·legi d’educació infantil i primària a
Salt, amb codi de centre 17008298, situat
a pg. de Marquès de Camps, s/n, de Salt.
Serveis Territorials d’Educació a Tarragona
Comarca: Baix Penedès
Col·legi d’educació infantil i primària a Calafell, amb codi de centre 43010098, situat
al c. de les Garrigues, s/n, de Segur de
Calafell (Calafell).
Col·legi d’educació infantil i primària a Calafell, amb codi de centre 43009898, situat
al c. Cosme Maine, s/n, de Calafell.
Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental
Comarca: Vallès Occidental
Col·legi d’educació infantil i primària a Polinyà, amb codi de centre 08061543, situat
a l’av. Lluís Companys, s/n, de Polinyà.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Cugat del Vallès, amb codi de centre
08062641, situat al Turó de Can Mates, de
Sant Cugat del Vallès.
(04.327.043)

RESOLUCIÓ EDC/3306/2004, de 26 de
novembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d’educació especial.
Per Ordre EDC/298/2004, de 28 de juliol (DOGC núm. 4207, de 30.8.2004), es
va convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament
de despeses de personal dels serveis de
menjador, esbarjo i transport dels centres
docents concertats d’educació especial, per
al curs 2004/05.
D’acord amb l’article 4 de l’esmentada Ordre, la consellera d’Educació emetrà la resolució per la qual es farà pública la concessió de les subvencions, la qual es
publicarà al DOGC
Un cop examinades les sol·licituds presentades pels centres, i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Atorgar les subvencions als centres
docents concertats d’educació especial que
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució,
d’acord amb els mòduls que s’indiquen en
l’annex 2.
En cada cas s’especifica el personal monitor i l’import concedit i, si escau, el personal monitor denegat, amb la corresponent
causa de denegació.
—2 La despesa corresponent a aquesta
Resolució és d’1.441.782,63 euros per al
període setembre/desembre de 2004. La
resta de l’import, corresponent al període
gener/agost de 2005, és de 2.941.179,65

euros, el qual queda condicionat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2005.
La despesa corresponent a aquesta Resolució és a càrrec de l’aplicació pressupostària EN04 D/480130700/4222.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 26 de novembre de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1
Causes de denegació (CD):
(1) La sol·licitud del centre supera les proporcions fixades a l’Ordre EDC/298/2004,
de 28 de juliol, per la qual es va convocar
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial.
(2) El consell comarcal corresponent ha
contractat els monitors de transport escolar del centre.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08003774.
Denominació: Lexia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 14
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 70.164,16 euros.
Codi: 08004523.
Denominació: Paideia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 20,5.
Esbarjo: 10,3.
Transport: 3.
Import atorgat: 121.913,26 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,5.
Esbarjo: 0,7.
CD: (1).
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Codi: 08011266.
Denominació: Aspace.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 15.
Esbarjo: 19,2.
Transport: 2.
Import atorgat: 124.862,34 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,8.
CD: (1)
Codi: 08011281.
Denominació: Inst. Pedagogia Terapèut.
Jeroni de Moragas.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 9,8.
Esbarjo: 6.
Transport: 2,2.
Import atorgat: 67.758,48 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).
Codi: 08011291.
Denominació: Pedralbes.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 8.
Esbarjo: 5.
Transport: 2,5.
Import atorgat: 61.196,84 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,5.
CD: (1).
Codi: 08011382.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 6,5.
Esbarjo: 5.
Transport: 1,4.
Import atorgat: 47.728,99 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,5.
Esbarjo: 1.
Transport: 0,6.
CD: (1).
Codi: 08011424.
Denominació: Sants Innocents.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 25.
Esbarjo: 7,6.
Import atorgat: 103.970,53 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,4.
CD: (1).
Codi: 08011451.
Denominació: Aspasim.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 13,7.
Esbarjo: 8,2.
Transport: 4,5.
Import atorgat: 105.370,39 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).
Codi: 08013071.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
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Menjador: 14,5.
Esbarjo: 8.
Transport: 2.
Import atorgat: 87.547,76 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,5.
CD: (1).
Codi: 08013585.
Denominació: La Sagrera.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 25.514,24 euros.
Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 14,8.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 72.715,58 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).
Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat
(PAGS).
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 10.
Esbarjo: 6.
Import atorgat: 51.028,48 euros.
Codi: 08014051.
Denominació: Auxilia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 11.
Esbarjo: 6,6.
Import atorgat: 56.131,33 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 1,4.
CD: (1).
Codi: 08014140.
Denominació: Guru.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 7.
Esbarjo: 6,8.
Transport: 1,6.
Import atorgat: 56.643,23 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 1,2.
Transport: 0,4.
CD: (1).
Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño
Dios.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 25,8.
Esbarjo: 11.
Transport: 5,7.
Import atorgat: 162.364,04 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).
Codi: 08033432.
Denominació: Rel.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 9.

Esbarjo: 5.
Import atorgat: 44.649,92 euros.
Codi: 08035027.
Denominació: Centre d’Integració Plurisensorial el Niu.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Transport: 1.
Import atorgat: 33.408,72 euros.
Codi: 08035064.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 9,8.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 56.769,18 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2
CD: (1).
Codi: 08035091.
Denominació: Gavina.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 14.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 70.164,16 euros.
Codi: 08035532.
Denominació: L’Alba.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 14.
Esbarjo: 11,4.
Import atorgat: 81.007,71 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).
Codi: 08036196.
Denominació: Carrilet.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 13.
Esbarjo: 4,2.
Import atorgat: 54.855,62 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,8.
CD: (1).
Codi: 08036706.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 6,6.
Esbarjo: 3,4.
Import atorgat: 31.892,80 euros.
Codi: 08037681.
Denominació: Esclat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 8.
Esbarjo: 2,5.
Transport: 2.
Import atorgat: 49.276,40 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).
Codi: 08039963.
Denominació: Fasia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 8.
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Esbarjo: 6.
Transport: 1.
Import atorgat: 52.544,40 euros.
Codi: 08041076.
Denominació: Taiga.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 13,7.
Esbarjo: 5,8.
Import atorgat: 62.190,96 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).
Codi: 08044739.
Denominació: Nadís.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 8,3.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 42.417,42 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
Esbarjo: 1.
CD: (1).
Codi: 08052591.
Denominació: Guimbarda.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 5,3.
Esbarjo: 3,2.
Import atorgat: 27.108,88 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 2,7.
Esbarjo: 4,8.
CD: (1).
Codi: 08059226.
Denominació: Vida Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 10.
Esbarjo: 6.
Import atorgat: 51.028,48 euros.
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Comarca: Alt Penedès.
Codi: 08053625.
Denominació: Delta-Espiga.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 11,7.
Esbarjo: 9,2.
Import atorgat: 66.655,95 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,8.
Transport: 5.
CD: (1) i (2).
Comarca: Bages.
Codi: 08033778.
Denominació: Nou Camí.
Municipi: Cardona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 1,3.
Esbarjo: 0,6.
Import atorgat: 6.059,63 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
Esbarjo: 0,4.
CD: (1).

Full de disposicions i actes administratius

Codi: 08036305.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Municipi: Santpedor.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 23,3.
Esbarjo: 21,2.
Transport: 7,1.
Import atorgat: 197.973,77 euros.
Comarca: Barcelonès.
Codi: 08053649.
Denominació: L’Escorça.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 7.
Esbarjo: 4,2.
Import atorgat: 35.719,94 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 3,8.
CD: (1).
Comarca: Berguedà.
Codi: 08037085.
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Municipi: Berga.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 7.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 31.892,80 euros.
Comarca: Maresme.
Codi: 08034308.
Denominació: L’Arboç.
Municipi: Mataró.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 16,7.
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 85.153,78 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).
Comarca: Osona.
Codi: 08015201.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Calldetenes.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 23.
Esbarjo: 7,8.
Transport: 5,9.
Import atorgat: 144.807,26 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
Transport: 0,1.
CD: (1).
Comarca: Vallès Oriental.
Codi: 08017888.
Denominació: Montserrat Montero.
Municipi: Granollers.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 47.
Esbarjo: 16.
Import atorgat: 200.924,64 euros.
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Comarca: Anoia.
Codi: 08019472.
Denominació: Auria.
Municipi: Igualada.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 20,7.
Esbarjo: 16.
Import atorgat: 117.046,58 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).
Comarca: Baix Llobregat.
Codi: 08033444.
Denominació: Tramontana.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 7,3.
Esbarjo: 5,7.
Transport: 2.
Import atorgat: 57.249,60 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,3.
CD: (1).
Codi: 08034163.
Denominació: Centre Pilot Sant Just Desvern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 14.
Esbarjo: 5,6.
Transport: 2,9.
Import atorgat: 85.403,88 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,4.
Transport: 0,1.
CD: (1).
Codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 12.
Esbarjo: 6,3.
Transport: 0,9.
Import atorgat: 65.468,86 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,1.
CD: (1).
Codi: 08037735.
Denominació: Balmes.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 17,8.
Esbarjo: 10
Import atorgat: 88.661,98 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).
Codi: 08041490.
Denominació: Centre Xamfrà-Taller Sant Miquel.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 6.
Esbarjo: 2.
Import atorgat: 25.514,24 euros.
Codi: 08045069.
Denominació: Balmes II.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 19,7.
Esbarjo: 12.
Import atorgat: 101.100,18 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).
Codi: 08053662.
Denominació: El Brot.
Municipi: Sant Joan Despí.
Monitors subvencionats: —.
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Esbarjo: 4.
Import atorgat: 12.757,12 euros.
Serveis territorials: Vallès Occidental.
Comarca: Vallès Occidental.
Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 16.
Esbarjo: 12,2.
Import atorgat: 89.937,70 euros.
Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 13,3.
Esbarjo: 7,1.
Import atorgat: 65.061,31 euros.
Codi: 08036317.
Denominació: Bellaire.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 7.
Esbarjo: 2,9.
Import atorgat: 31.573,87 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,1.
CD: (1).
Codi: 08037097.
Denominació: Crespinell.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 18,7.
Esbarjo: 11,2.
Import atorgat: 95.359,47 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,8.
CD: (1).
Codi: 08045768.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 8.
Esbarjo: 4,8.
Import atorgat: 40.822,78 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).
Codi: 08046396.
Denominació: Xalest.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 6.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 28.703,52 euros.
Serveis territorials: Girona.
Comarca: Garrotxa.
Codi: 17004441.
Denominació: Juan XXIII.
Municipi: Olot.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 6.
Esbarjo: 5,4.
Import atorgat: 36.357,79 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).
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Comarca: Gironès.
Codi: 17004700.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Municipi: Sarrià de Ter.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 10.
Esbarjo: 6.
Transport: 3,9.
Import atorgat: 81.816,95 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,1.
CD: (1).

Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 5,7.
Esbarjo: 3,8.
Import atorgat: 30.298,16 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).
Comarca: Urgell.

Codi: 17005406.
Denominació: Joan Riu.
Municipi: Sant Gregori.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 14.
Esbarjo: 4.
Transport: 2.
Import atorgat: 73.196,00 euros.

Codi: 25004516.
Denominació: Santa Maria de l’Alba.
Municipi: Tàrrega.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 6,5.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 30.298,16 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,1.
CD: (1).

Serveis territorials: Lleida.

Serveis territorials: Tarragona.

Comarca: Alt Urgell.
Codi: 25005594.
Denominació: Claror.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 0,7.
Import atorgat: 2.232,50 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).
Comarca: Garrigues.
Codi: 25006094.
Denominació: Apromi.
Municipi: Juneda.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 1,5.
Esbarjo: 0,6.
Import atorgat: 6.697,49 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,5.
CD: (1).
Comarca: Noguera.
Codi: 25006082.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Balaguer.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 4.
Esbarjo: 4,2.
Import atorgat: 26.152,10 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 3,8.
CD: (1).
Comarca: Segrià.
Codi: 25005341.
Denominació: Aremi.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 9.
Esbarjo: 5,4.
Transport: 2.
Import atorgat: 61.714,59 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).
Codi: 25005417.
Denominació: Centro de Estimulación Precoz Plançó.

Comarca: Baix Camp.
Codi: 43005741.
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Municipi: Reus.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 14.
Esbarjo: 12.
Import atorgat: 82.921,28 euros.

Serveis territorials: Terres de l’Ebre.
Comarca: Baix Ebre.
Codi: 43005182.
Denominació: Verge de la Cinta.
Municipi: Tortosa.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 15.
Esbarjo: 7.
Import atorgat: 70.164,16 euros.
Comarca: Montsià.
Codi: 43006599.
Denominació: L’Àngel.
Municipi: Amposta.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 5,7.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 34.125,30 euros.
Comarca: Ribera d’Ebre.
Codi: 43006095.
Denominació: Jerónimo de Moragas.
Municipi: Móra d’Ebre.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Transport: 1.
Import atorgat: 33.408,72 euros.

ANNEX 2

Comarca: Conca de Barberà.
Codi: 43001565.
Denominació: Tilmar.
Municipi: Montblanc.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 2.
Esbarjo: 2,2.
Import atorgat: 13.394,98 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,8.
CD: (1).
Comarca: Tarragonès.
Codi: 43003631.
Denominació: Estela.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 10.
Esbarjo: 10,8.
Import atorgat: 66.337,02 euros.
Codi: 43005731.
Denominació: La Muntanyeta.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 13,7.
Esbarjo: 8.
Transport: 2.
Import atorgat: 84.996,34 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).
Codi: 43006162.
Denominació: Solc.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats: —.
Menjador: 17,8.
Esbarjo: 7.
Transport: 3.
Import atorgat: 102.777,58 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).
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Mòdul de finançament
Menjador
Es considera que els alumnes disposen
d’una hora diària de menjador durant cinc
dies a la setmana.
Mòdul mensual setembre/desembre
2004: 262,28 euros/monitor de menjador.
Mòdul mensual gener/agost 2005:
267,52 euros/monitor de menjador.
Mòdul per al curs 2004/05: 3.189,28
euros/monitor de menjador.
Esbarjo
Es considera que els alumnes disposen
d’una hora diària d’esbarjo durant cinc dies
a la setmana.
Mòdul mensual setembre/desembre
2004: 262,28 euros/monitor d’esbarjo.
Mòdul mensual gener/agost 2005:
267,52 euros/monitor d’esbarjo.
Mòdul per al curs 2004/05: 3.189,28
euros/monitor d’esbarjo.
Transport
Es considera un mòdul horari de 2,5 hores
de transport, incloent-hi l’anada al matí i el
retorn a la tarda, durant cinc dies a la setmana.
Mòdul mensual setembre/desembre
2004: 649,22 euros/monitor de transport.
Mòdul mensual gener/agost 2005:
662,20 euros/monitor de transport.
Mòdul per al curs 2004/05: 7.894,48
euros/monitor de transport.
(04.329.149)

RESOLUCIÓ EDC/3320/2004, de 16 de
novembre, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre docent privat El
roure xic, de Santa Eulàlia de Riuprimer.

Full de disposicions i actes administratius

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació pel titular del
centre docent privat El roure xic, de Santa Eulàlia de Riuprimer, en petició d’autorització de cessament d’activitats, es va
instruir l’expedient corresponent.

Titular: APA Esc. Maternal Sta. Eulàlia de
Riuprimer.
NIF: G08898611.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat El roure xic, de Santa
Eulàlia de Riuprimer, amb efectes a partir
de la fi del curs 2003-2004.

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

(04.321.132)

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat El roure xic, de Santa
Eulàlia de Riuprimer, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 16 de novembre de 2004
P . D . (Resolució EDC/1526/2004,
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: Santa Eulàlia de Riuprimer.
Localitat: Santa Eulàlia de Riuprimer.
Codi: 08054666.
Denominació: El roure xic.
Adreça: c. Jaume Balmes, 3.

RESOLUCIÓ EDC/3321/2004, de 22 de
novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura de la
llar d’infants El Taronger del Vailet, de
Badalona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants El Taronger del Vailet, de Badalona,
en petició d’autorització de canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar i
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants El
Taronger del Vailet, de Badalona, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Reial decret 828/2003, de 27 de juny, dins el termini previst per a la implantació de l’educació
preescolar.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 22 de novembre 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)
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Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Codi: 08048538.
Denominació: El Taronger del Vailet.
Adreça: c. Alfons XII, 29.
Titular: Enriqueta Escartin Soler.
NIF: 37627402T.
S’autoritza el canvi de titularitat a favor de
Marta Roldán Cadenas, amb NIF 37379603A.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Llar d’infants amb capacitat per a 43 llocs
escolars.
(04.324.165)

EDICTE de 29 de novembre de 2004, pel
qual es notifica el plec de càrrecs formulat
en la tramitació de l’expedient disciplinari
incoat per la Resolució de 13 de juliol de
2004 al senyor David Ribera Nebot.
Atès que no ha estat possible practicar la
notificació del plec de càrrecs formulat en
la tramitació de l’expedient disciplinari incoat per la Resolució de 13 de juliol de 2004,
del secretari general del Departament d’Educació, al funcionari docent senyor David
Ribera Nebot, de Barcelona, es notifica a la
persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada por la Llei
4/1999, de 13 de gener, el plec de càrrecs
esmentat és a la seva disposició a les oficines de la Inspecció d’Educació dels Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, carrer Casp, 15, planta
5B, 08010 Barcelona, de dilluns a divendres
en horari d’oficina.
Passats deu dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportunes d’acord amb la normativa vigent.
Barcelona, 29 de novembre de 2004
Jordi Cantallops Montero
Instructor de l’expedient
(04.335.117)

RESOLUCIÓ EDC/3334/2004, de 23 de
novembre, de modificació de la Resolució
EDC/2715/2004, de 28 de setembre, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Instituto Técnico Lestonnac, de Barcelona.
Per la Resolució EDC/2715/2004, de 28
de setembre, es va autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Instituto Técnico Lestonnac,
d e B a rc e l o n a ( D O G C n ú m . 4 2 3 7 , d e
13.10.2004).

Núm. 1030

Atesa la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del Departament d’Educació pel titular del centre
docent privat Instituto Técnico Lestonnac,
de Barcelona, en petició de modificació dels
efectes de l’autorització del canvi de titularitat del centre,

Resolc:

Resolc:

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

—1 Modificar l’annex de la Resolució EDC
2715/2004, de 28 de setembre en el sentit
que l’autorització del canvi de titularitat del
centre tindrà efectes a partir del dia 1 de
gener de 2005.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 23 de novembre de 2004
(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Esc. Prof. Salesiana, de Barcelona, per
ampliació dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 22 de novembre 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)

P. D.

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(04.328.064)

RESOLUCIÓ EDC/3335/2004, de 22 de
novembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Esc. Prof. Salesiana, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Esc. Prof. Salesiana, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ampliació dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació
professional en l’àmbit del sistema educatiu,

ANNEX
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Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08014279.
Denominació: Esc. Prof. Salesiana.
Adreça: pg. de Sant Joan Bosco, 42.
Titular: Congregació Salesiana.
NIF: Q0800901A.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’informàtica, amb el cicle formatiu
d’explotació de sistemes informàtics, amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2005-2006.
Composició del centre a l’inici del curs
2005-2006
Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de
gestió administrativa, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars).
Família d’informàtica: cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars
(en cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).
Família d’electricitat i electrònica: cicle formatiu d’equips electrònics de consum, amb
4 grups amb capacitat per a 120 llocs escolars, i cicle formatiu d’equips i instal·lacions electrotècniques, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars).
Família de manteniment de vehicles d’autopropulsió: cicle formatiu d’electromecànica de vehicles, amb 2 grups amb capacitat
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per a 60 llocs escolars (en cap cas un grup
no superarà els 30 llocs escolars).
Família d’arts gràfiques: cicle formatiu de
preimpressió en arts gràfiques, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, i cicle
formatiu d’impressió en arts gràfiques, amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars (en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars).
Família de fusta i moble: cicle formatiu de
fabricació a mida i instal·lació de fusteria i
moble, amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars (en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars), i cicle formatiu de fabricació industrial de fusteria i
moble, amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.
Família de fabricació mecànica: cicle formatiu de mecanització, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars).
Formació professional de grau superior:
Família d’arts gràfiques: cicle formatiu de
disseny i producció editorial, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars (en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).
Família d’electricitat i electrònica: cicle formatiu de desenvolupament de productes
electrònics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars; cicle formatiu de sistemes de regulació i control automàtics, amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars; cicle formatiu de sistemes de telecomunicació i informàtics, amb 4 grups amb
capacitat per a 120 llocs escolars, i cicle
formatiu d’instal·lacions electrotècniques,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars (en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars).
Família de fabricació mecànica: cicle formatiu de desenvolupament de projectes mecànics, amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars, i cicle formatiu de producció per mecanització, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars (en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars).
Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàtiques, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars, i cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars (en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars).
Batxillerat:
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 12 unitats amb capacitat per a 420
llocs escolars de les modalitats de ciències
de la naturalesa i de la salut, d’humanitats
i ciències socials, i tecnologia.
A partir de l’inici del curs 2006-2007: 12
unitats amb capacitat per a 420 llocs escolars de les modalitats de ciències i tecnologia, i d’humanitats i ciències socials.
(04.324.157)

RESOLUCIÓ EDC/3336/2004, de 22 de
novembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre docent privat Mafalda II, de
Barcelona.

Full de disposicions i actes administratius

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Mafalda II, de Barcelona, en petició d’autorització d’obertura d’un centre
docent privat, per transformació d’una llar
d’infants autoritzada de conformitat amb la
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i d’ampliació de locals, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Reial
decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen els aspectes educatius bàsics de
l’educació preescolar, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Mafalda II, de Barcelona, per transformació de la llar d’infants autoritzada de
conformitat amb la legislació anterior a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i l’ampliació de locals, en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

ANNEX
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Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08049646.
Denominació: Mafalda II.
Adreça: rbla. del Poblenou, 157-159, pral.
3a.
Altres adreces: rbla Poblenou, 157-159,
pral. 2a.
Titular: Canela Masoliver, Maria.
NIF: 46204578Q.
S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Mafalda II, de Barcelona, per transformació de la llar d’infants del mateix nom,
amb efectes a partir de l’inici del curs 20052006.
S’autoritza l’ampliació de locals a la rbla.
de Poblenou, 161, pral. 1a i 3a, i rbla. de
Poblenou, 163, pral. 2a.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 6 unitats amb capacitat per a 88 llocs escolars, distribuïdes
de la següent manera:
1 unitat 0-1 anys amb 8 llocs escolars.
1 unitat 1-2 anys amb 13 llocs escolars.
4 unitats 2-3 anys amb 67 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 61 llocs escolars.
(04.324.160)

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

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència (exp. 0003/05).

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

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 0003/05.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 22 de novembre 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)

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: elaboració
d’un projecte de gestió dels recursos socioeducatius del barri de Sant Cosme al Prat
de Llobregat.
b) Termini d’execució: des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2005.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import fase 1: 14.000,00 euros, IVA inclòs.
Import fase 2: 20.000,00 euros, IVA inclòs.
Import fase 3: 62.000,00 euros, IVA inclòs.
Import total màxim: 96.000,00 euros, IVA
inclòs. Aquesta despesa es tramita amb
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caràcter de despesa anticipada, supeditada a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient al pressupost per
al 2005.
—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació, Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de dilluns a dijous 18.00 hores, i divendres 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació, Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació, Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Núm. 1030

Barcelona, 3 de desembre de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.338.044)

INSTRUCCIÓ del director general de centres docents per la qual s’informa del procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats
amb fons públics, un cop finalitzat el període de preinscripció.
La suspensió de l’article 19.3.d del Decret
252/2004, d’1 abril, i de l’últim paràgraf de
l’article 14.2 de la Resolució ENS/896/2004,

de 6 d’abril, en què es preveu el procediment
d’admissió de l’alumnat que presenti la sol·licitud d’admissió un cop finalitzat el període
de preinscripció, ha generat una llacuna normativa que s’ha de cobrir per tal de garantir
el dret a l’educació previst a l’article 27 de la
Constitució espanyola.
Segons l’art. 4.1 del Codi Civil procedirà
l’aplicació analògica de les normes quan
aquestes no contemplin un supòsit específic, però en regulin un de similar entre els
quals s’apreciï identitat de raó.
Atès que l’article 19.3.b del Decret 252/
2004 estableix el procediment per a l’admissió de l’alumnat durant el període de
preinscripció, amb una finalitat anàloga a la
del procediment suspès, és procedent la
seva aplicació analògica.

En conseqüència, durant el període en què
es mantinguin la suspensió de l’executivitat
de l’article19.3 d) del Decret 252/2004, d’1
d’abril, i de l’art. 14.2 últim paràgraf de la
Resolució ENS/896/2004, de 6 d’abril, serà
aplicable per a l’escolarització de l’alumnat
que presenti la sol·licitud d’admissió un cop
finalitzat el període de preinscripció el procediment previst a l’article 19.3.b del Decret
252/2004 i, en particular pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques,
als articles 16.1, 17.1, 17.5 i 17.6 del mateix
Decret, i els preceptes concordants de la
Resolució ENS/896/2004.
Barcelona, 2 de desembre de 2004
Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
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