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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Inversions i Contracta-
cions.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 168/04)

obres d’ampliació i adequació de 3/2 línies
(sala d’actes més biblioteca), a l’institut
d’educació secundària Barri Besòs de
Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 20 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
4.316.350,80 euros (IVA inclòs), distribuït en
les anualitats següents:

Any 2005: 1.700.000,00 euros.
Any 2006: 2.616.350,80 euros.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació empresarial: grup C, com-

plet, categoria F.



Full de disposicions i actes administratius

84

—7 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.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 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 novena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a 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
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.

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

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www.gencat.net/educa-
cio.

Barcelona, 20 de gener de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.020.022)

RESOLUCIÓ EDC/70/2005, de 12 de ge-
ner, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Mafalda
I, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Mafalda I, de Barcelona, en peti-

ció d’autorització d’obertura d’un centre
privat, per transformació d’una llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 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 privat
d’educació preescolar Mafalda I, de Barce-
lona, per transformació de la llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 12 de gener de 2005

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: 08050910.
Denominació: Mafalda I.
Adreça: c. Numància, 101-105.
Titular: Canela Masoliver, Maria.
NIF: 46204578Q.

S’autoritza l’obertura del centre privat Ma-
falda I per transformació de la llar d’infants
del mateix nom, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2005-2006.

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: 4 unitats amb ca-
pacitat per a 53 llocs escolars.

(05.012.011)

RESOLUCIÓ EDC/72/2005, de 17 de ge-
ner, per la qual es fa pública la relació
d’alumnes aprovats en el curs d’especialit-
zació en educació especial: màster en pe-
dagogia terapèutica, i en el curs d’especi-
alització en pertorbacions del llenguatge i
audició: màster en audició i llenguatge, re-
alitzats a la Universitat de Girona durant els
cursos acadèmics 2002-2004.

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’edu-
cació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departa-
ment d’Educació ha regulat les condicions
i el procediment per a l’autorització dels
cursos esmentats, per Resolució de 9 de
jul io l  de 1997 (DOGC núm. 2444, de
30.7.1997).

Per la Resolució EDC/3265/2004, de 22 de
novembre (DOGC núm. 4272, d’1.12.2004),
es van fer públiques les llistes de cursos d’es-
pecialització per al professorat, convocats
d’acord amb l’Ordre d’11 de gener de 1996
abans esmentada i autoritzats pel Departa-
ment d’Educació, que s’havien iniciat durant
el període comprès entre els anys 2002 i 2004.

Atès que l’article 10 de la Resolució de 9
de juliol de 1997 disposa que el Departa-
ment d’Educació publicarà anualment al
DOGC la relació dels aprovats dels cursos
convocats i autoritzats,

Resolc:

Donar publicitat a la llista d’alumnes apro-
vats en el curs d’especialització en educa-
ció especial (màster en pedagogia terapèu-
t ica) i  en el  curs d’especial i tzació en
pertorbacions del llenguatge i audició (màs-
ter en audició i llenguatge), iniciats durant
el curs acadèmic 2002-2004 i realitzats a la
Universitat de Girona.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
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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, 17 de gener de 2005

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

ANNEX

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN EDUCACIÓ
ESPECIAL

Màster en pedagogia terapèutica (promo-
ció 2004-2005)
Universitat de Girona

Cognoms i nom DNI

Alonso Gironell, Gemma ......... 40451682H
Aponte Gosa, Maria Rosa ...... 40559556E
Arranz Costa, M. Àngels ........ 40442016N
Aymerich Illamola, Montserrat 40333125A
Bagó Rovira, Anna M. ........... 77918459W
Baus Roset, Roser .................. 40325777S
Bazán Salguero,
Maria del Mar .......................... 40343303S
Bernabé Ridorsa, Isabel .......... 79302541J
Bossacoma Vilar, Maria ......... 40296097M
Burch Casadevall, Irene .......... 46673138C
Camps Robado, Maria ........... 77897850R
Carrillo Martín, Carolina .......... 43741958Y
Casamitjana Cañadas,
M. Àngels ................................ 40436675F
Cigliuti Fiorini, Inés .................. 45541056K
Coll Sala, Eva .......................... 77916464P
Compte Bosch, Isabel ............ 40324983A
Corredera Asperó, Marta ........ 40444289P
Corto Ruiz, Delia .................... 40343796W
Cosp Vidal, Esther .................. 40534100G
Figa Carreras, Neus ................ 40274160X
Funosas Maset, Lourdes ........ 40322513V
Gironès Carreras, Montserrat . 39365482Q
Grau Solés, Marta .................. 40329056M
Gri Bosch, M. Elena ............... 40337914P
Jiménez Moreno, Carmen ...... 40329916Z
Juncosa Pierre, Mireia ............ 40441398S
Llorente Bernadas, Elisabet .... 40438820J
Márquez Obrador, M. Elena ... 40331161V
Masmiquel Besalú, Ester ........ 77920269H
Masó Font, Lídia ..................... 79302239X
Massot Font, Anna ................. 77961864Y
Montero Parés, Marta ............. 40452171R

Cognoms i nom DNI

Noguer Ciurana, Montserrat ... 46671037N
Olivares Castañeda,
M. Belén .................................. 38828016Z
Palomer Cubero, Ester .......... 40538103M
París Mir, Montserrat .............. 40513758V
Planas Martínez, Sílvia ............. 40442523J
Pratsevall Roca, Maria ............ 45543976C
Sabater Roura, M. Teresa ...... 40330935K
Subils Postigo, Sònia .............. 40326502G
Téllez Bravo, M. del Valle ...... 40521540W
Tó Camps, Gemma ................ 39321482S
Turró Morell Morell, Núria ........ 77990529J
Vázquez Catalá, Carmen ....... 40462085W
Xifra Mayor, M. Teresa ............ 40520902P
Ylla Heras, Concepció ............ 40299953C

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN
PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE I
AUDICIÓ

Màster en audició i llenguatge (2002-2004)
Universitat de Girona

Cognoms i nom DNI

Aguilera Dijkman, Carol .......... 45545268R
Alsina Solà, Esther .................. 40352095K
Arboleas Jara, Susanna ......... 79302928D
Arnal Hors, Núria .................... 46941240B
Arnau Benítez, Martha ............ 40524710K
Barceló Burgos, Laura ............ 77990286T
Barragan Blasi, Eva ................ 40445315E
Bech de Careda Arxer,
Josep Ignasi ............................ 40528815D
Bernete Pérez, Sònia .............. 40350793F
Boix Pino, Gemma .................. 40294698D
Bravo Pérez, Sílvia .................. 40332198L
Capdeferro Mundet, Eulàlia .... 40325483C
Caralt Salarich, Mireia .............. 33953602J
Cervera Pou, Anna Maria ....... 40431214C
Cervera Pou, Marta ................. 40437936A
Cuenca Esquinas, David ........ 40333287G
Dalemus Batlle, Mònica .......... 40323156Q
Estarriol Perich, Natàlia .......... 40445429K
García Moliner, Joan ............... 40310208V
García Pedro, Mònica ............. 40331351T
Gorris Llosa, Carles ................ 40454915P
Guitart Romans, Lourdes ....... 40287504Z
Jacormet Terradas, Dolors ..... 40446319Z
Jiménez Pérez, Lorena ........... 40343779P
Mas Machio, Lara ................... 40327800Z
Mir Ferrer, Anna ...................... 77911523N
Mitjà Nierga, Neus .................. 77919553S
Mitjavila Franch, Anna ............ 40360975T
Monturiol Ribas, Anna ............ 40440922E
Moreno Reina, Dolors ............. 45539445C
Pacheco Fernández,
Aurora María ............................ 43674833H
Pérez Laca, Susana ................ 45548364S
Pérez Pérez, Carolina Martha ... a0134794
Pla Mercader, Silvia ............... 43673483W
Pons Ortega, Cristina ............. 40358132D
Puig Teixidor, Gemma ............. 40353820K
Queldrà Morán, Maria ............. 43670948C
Sala Malagarriga, Enric ........... 46309095K
Serra Botello, Laura ................ 40442269N
Tordera Omedes, Núria .......... 40344410H
Vegara Llagostera, Marta ....... 46716462N
Vidal Amore, Eva ..................... 40444520D
Vilà Fusté, Marta ..................... 40296339V
Viñolas Insa, Núria .................. 38145944F
Xifre Sagrega, Montserrat ....... 40335851S
Yáñez Villar, Glòria ................. 40462410M

(05.014.105)

RESOLUCIÓ EDC/3704/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
privat d’educació preescolar El Niu, de
Castelldefels.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 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 privat d’educa-
ció preescolar El Niu, de Castelldefels, per
ampliació d’unitats d’educació preescolar,
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 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.

Sant Feliu de Llobregat, 29 de desembre
de 2004

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 DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Codi: 08048897.
Denominació: El Niu.
Adreça: Av. 301, núm. 71.
Titular: Fundació Privada de Gestió Clara-
eulàlies Alfred Rubio de Castarlenas.
NIF: G62415013.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat de pre-
escolar amb capacitat per a 16 llocs esco-
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lars, amb efectes a partir del curs 2004-
2005.

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

Educació preescolar: 9 unitats amb una
capacitat per a 118 llocs escolars, amb la
configuració següent:

2 unitats de 0-1 any amb capacitat per a
16 llocs escolars.

3 unitats d’1-2 anys amb capacitat per a
39 llocs escolars.

4 unitats de 2-3 anys amb capacitat per
a 63 llocs escolars.

(04.363.064)

RESOLUCIÓ EDC/3703/2004, de 28 de
desembre, per la qual s’actualitza la classi-
ficació d’especial dificultat atribuïda a de-
terminats llocs de treball docents del cos
de mestres en els centres públics de Ca-
talunya.

La disposició final 1 del Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol (BOE núm. 172, de
20.7.1989), pel qual es regula la provisió
dels llocs de treball en centres públics de
preescolar, educació general bàsica i edu-
cació especial, modificat pel Reial decret
1664/1991, de 8 de novembre (BOE núm.
280, de 22.11.1999), estableix que les ad-
ministracions amb competències educati-
ves, dintre del seu àmbit de gestió, classi-
ficaran els centres i llocs de treball que hagin
de considerar-se d’especial dificultat i que
podran revisar aquesta classificació amb la
periodicitat que considerin oportuna.

Mitjançant la Resolució de 29 de de-
sembre de 1997 (DOGC núm. 2557, de
15.1.1998), es van classificar com a llocs
d’especial dificultat determinats llocs de
treball docents del cos de mestres dels cen-
tres públics de Catalunya i es van fixar els
criteris per a la classificació esmentada.

Per mitjà de la Resolució de 20 d’abril de
2000 (DOGC núm. 3132, de 4.5.2000),
modificada per la Resolució de 15 de maig
de 2000 (DOGC núm. 3158, de 9.6.2000),
la Resolució de 21 de març de 2001 (DOGC
núm. 3360, de 2.4.2001), la Resolució de
17 de desembre de 2001 (DOGC núm.
3543, de 31.12.2001), la Resolució ENS/
225/2003, de 29 de gener (DOGC núm.
3817, de 7.2.2003) i la Resolució ENS/3464/
2003, de 10 de novembre (DOGC núm.
4015, de 21.11.2003), es va actualitzar la
classificació esmentada.

Atesa l’evolució contínua de la col·lec-
tivitat escolar, determinats centres i llocs de
treball han deixat de complir els criteris
establerts, mentre que altres els han asso-
lit, la qual cosa fa necessària una nova
actualització d’aquesta classificació.

Així mateix, cal tenir en compte les uni-
tats docents en els centres educatius de la
Direcció General de Justícia Juvenil del
Departament de Justícia, i els centres de-
pendents de la Direcció General d’Atenció

a la Infància i l’Adolescència del Departa-
ment de Benestar i Família que no figuraven
en la Resolució de 29 de desembre de 1997
per la qual es fixaven els criteris per a la clas-
sificació dels llocs com d’especial dificultat.

Per això, en virtut del que estableix la dis-
posició final sisena del Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol, i a proposta de la
Direcció General de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Afegir als criteris relacionats al punt 2
de la Resolució de 29 de desembre de 1997
els criteris següents:

i) Els llocs de treball docent en centres
educatius de la Direcció General de Justícia
Juvenil del Departament de Justícia.

j) Els llocs de treball docent en centres
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del
Departament de Benestar i Família.

—2 Aprovar l’actualització de la classifica-
ció d’especial dificultat dels llocs de treball
docents del cos de mestres dels centres
públics de Catalunya que es detallen en els
annexos d’aquesta Resolució, a l’efecte
d’aplicar els apartats b) i c) del barem de
prioritats en l’adjudicació de destinacions
mitjançant concurs de trasllats en el cos de
mestres que preveu l’annex 1 del Reial
decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE
núm. 239, de 6.10.1998), pel qual es regu-
len els concursos de trasllats d’àmbit naci-
onal per a la provisió de places correspo-
nents als cossos docents.

—3 En l’annex 1 d’aquesta Resolució es
detallen els centres, els llocs de treball dels
quals passen a classificar-se d’especial di-
ficultat, i en l’annex 2, els que deixen de tenir
aquesta classificació, bé perquè ja no com-
pleixen els requisits corresponents, o bé pel
fet d’haver estat objecte de tancament.

—4 L’actualització esmentada tindrà efec-
tes a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant un jutjat contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que 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 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 adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa del
seus interessos.

Barcelona, 28 de desembre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Centres els llocs de treball dels quals es
classifiquen com d’especial dificultat

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona.
Centre: 08920104 Escola Llar Maria As-
sumpta (Departament de Benestar i Famí-
lia).

Municipi: 08085 Font-rubí.
Centre: 08907448 CE Oriol Badia (Depar-
tament de Justícia).

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.
Centre: 08400750 CE Els Til·lers (Departa-
ment de Justícia).

SERVEIS TERRITORIALS
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08076 Esparreguera.
Centre: 08400198 Centre Can Rubió (De-
partament de Benestar i Família).

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.
Centre: 08907400 Els Castanyers (Depar-
tament de Benestar i Família).

Centre: 08444403 CE L’Alzina (Departament
de Justícia).

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17079 Girona.
Centre: 17401846 CE Montilivi (Departa-
ment de Justícia).

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: 25120 Lleida.
Centre: 25996756 CE El Segre (Departa-
ment de Justícia).

Municipi: 25227 La Torre de Cabdella.
Centre: 25008765 de la Torre de Cabdella-
ZER Pallars Jussà.

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Municipi: 43155 Tortosa.
Centre: 43901023 Deficients Visuals.

ANNEX 2

Centres els llocs de treball dels quals dei-
xen de ser d’especial dificultat

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08030 Cabrils.
Centre: 08061762 CEIP Mas Maria.

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès.
Centre: 08060939 CEIP Guerau de Liost.

Municipi: 08163 Pineda de Mar.
Centre: 08053421 CEIP Pineda de Mar.

SERVEIS TERRITORIALS
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca.
Centre: 08060848 CEIP de Sant Andreu de
la Barca.
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Municipi: 08162 Els Hostalets de Pierola.
Centre: 08022793 CEIP Renaixença.

Municipi: 08114 Martorell.
Centre: 08061609 CEIP de Martorell II.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: 08051 Castellar del Vallès.
Centre: 08062614 CEIP de Castellar del
Vallès.

Municipi: 08180 Ripollet.
Centre: 08059883 CEIP de Ripollet.

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mo-
goda.
Centre: 08061181 CEIP de Santa Perpè-
tua II.

Municipi: 08279 Terrassa.
Centre: 08058465 CEIP Can Roca.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17117 Palafrugell.
Centre: 17006782 CEIP Palafrugell.

Municipi: 17116 Osor.
Centre: 17002442 CEIP La Vall.

Municipi: 17079 Girona.
Centre: 17006721 Girona Sud.

Municipi: 17128 Pau.
Centre: 17002703 Pau.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: 25228 Torrefarrera.
Centre: 25004711 CEIP La Creu.

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: 43051 Cunit.
Centre: 43008535 CEIP de Cunit.

(04.363.089)

DECRET 10/2005, de 25 de gener, de cre-
ació de diversos col·legis d’educació infan-
til i primària.

La previsió de la demanda d’escolaritza-
ció en els nivells de parvulari i educació pri-
mària aconsella la revisió en determinats
municipis de l’oferta de places escolars
públiques, per tal respondre millor a les
necessitats educatives.

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

Decreto:

Article únic
Crear els col·legis d’educació infantil i pri-

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

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desplegament del que dispo-
sa aquest Decret.

Barcelona, 25 de gener de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A LLEIDA

Comarca: Pallars Jussà
Col·legi d’educació infantil i primària a la

Plana de Mont-ros (la Torre de Capdella),
amb codi de centre 25008765, situat al c.
Únic, s/n, de la Plana de Mont-ros (la Torre
de Capdella).

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A TARRAGONA

Comarca: Baix Camp
Col·legi d’educació infantil i primària a

Cambrils, amb codi de centre 43010141,
situat al c. Belgrad, s/n, de Cambrils.

(05.014.003)

RESOLUCIÓ EDC/80/2005, de 17 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Niu, 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 Niu, de Barcelona, en pe-
tició de canvi de titularitat, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; 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
Niu, de Barcelona, per canvi de titularitat,
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 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, 17 de gener de 2005

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: 08005591.
Denominació: Niu.
Adreça: c. Roger de Llúria, 21.
Titular: Talens Gómez, M. Pilar.
NIF: 38706319X.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Parvulari Niu, Societat Civil,
amb NIF G58017856, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 4 unitats amb capacitat
per a 100 llocs escolars.

(05.014.109)

RESOLUCIÓ EDC/81/2005, de 17 de ge-
ner, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Teresià, de Tortosa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als Serveis Territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Teresià, de Tortosa, en
petició d’autorització d’ampliació d’unitats
del nivell d’educació preescolar i supressió
d’ensenyaments de batxillerat, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Te-
resià, de Tortosa, per ampliació d’unitats del
nivell d’educació preescolar i supressió
d’ensenyaments de batxillerat, en els termes
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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 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.

Tortosa, 17 de gener de 2005

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

Francesc Xavier Vega i Castellví
Director dels Serveis Territorials
a les Terres de l’Ebre

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EBRE

Serveis Territorials: Terres de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Codi: 43004372.
Denominació: Teresià.
Adreça: c. Roselló, 31-37.
Titular: Santa Teresa de Jesús, Companyia
de.
NIF: Q5000150B.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats amb
capacitat per 28 llocs escolars del nivell
d’educació preescolar, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2005-2006.

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.

S’autoritza la supressió de l’ensenyament
de Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de
ciències de la natura i salut, amb capacitat
per a 70 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials,
amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Composició del centre

Educació preescolar: 6 unitats amb ca-
pacitat per a 82 llocs escolars.

Educació infantil segon cicle: 3 unitats de
parvulari amb capacitat per a 75 llocs es-
colars.

Educació primària:6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

El gimnàs del centre està situat al carrer
Lamote de Grignon, 24.

(05.014.107)

RESOLUCIÓ EDC/123/2005, de 20 de ge-
ner, per la qual es dóna publicitat a la reso-
lució de 15 de desembre de 2004, del re-
curs de reposició interposat per la titularitat
del centre docent privat concertat Joviat, de
Manresa, contra la Resolució EDC/1817/
2004, de 25 de juny.

Per la Resolució EDC/1817/2004, de 25
de juny (DOGC núm. 4165, de 1.7.2004),
es van elevar a definitiva la Resolució ENS/
1327/2004, de 7 de maig, per la qual es
resol amb caràcter provisional la renovació
i modificació dels concerts educatius de di-
versos centres docents privats per als ni-
vells postobligatoris.

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre Joviat, de
Manresa, amb codi 08020036, el concert
educatiu per a diverses unitats de cicle for-
matiu de grau mitjà i grau superior, alhora
que se li denegava 1 unitat de primer curs
de cicle formatiu de grau mitjà de cures
auxiliars d’infermeria (CFPM 1601).

Contra aquesta Resolució el centre Joviat
va interposar un recurs de reposició, pel qual
reclamava aquesta unitat concertada de ci-
cle formatiu de grau mitjà, que s’ha estimat
per la resolució de 15 de desembre de 2004.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, es-
tableix que la concessió dels concerts edu-
catius s’ha de publicar al DOGC i a proposta
de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la resolució de 15
de desembre de 2004, que estima el recurs
interposat pel centre docent privat Joviat,
de Manresa, amb codi 08020036, contra la
Resolució EDC/1817/2004, de 25 de juny,
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució
ENS/1327/2004, de 7 maig, per la qual es
resol amb caràcter provisional la renovació
i modificació dels concerts educatius de
diversos centres docents privats per als
nivells postobligatoris.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat de primer curs de cicle formatiu
de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria
(CFPM 1601), per al curs 2004-2005.

—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.

Barcelona, 20 de gener de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.020.087)

RESOLUCIÓ EDC/124/2005, de 21 de ge-
ner, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Escalada, de Badalona.

Per la Resolució ENS/1266/2003, de 5 de
maig (DOGC núm. 3880, de 9.5.2003), es va
aprovar la modificació del concert educatiu del
centre docent privat Escalada, de Badalona,
d’acord amb el següent calendari:

Curs 2004-2005: ESO: 2-1-2-2.
Curs 2005-2006: ESO: 2-2-1-2.

Atès que el centre indicat ha sol·licitat la
reducció del concert educatiu d’una unitat
de primer curs d’educació secundària obli-
gatòria, i que s’ha comprovat que el nom-
bre d’alumnes matriculats no és suficient per
concertar aquesta unitat, d’acord amb el
que disposa l’article 30 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
cal deixar sense efectes la concertació
d’aquesta unitat.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar la disminució del concert edu-
catiu del centre docent privat Escalada, de
Badalona, amb codi 08001030, en el sentit
que s’especifica a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 Els serveis territorials corresponents
del Departament d’Educació comunicaran
al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—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 DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 21 de gener de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques)

Codi: 08001030.
Denominació: Escalada.
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Municipi: Badalona (Barcelonès).
Nivell educatiu i unitats concertades:

Curs 2004-2005: ESO: 1-1-2-2.
Curs 2005-2006: ESO: 1-1-1-2.

(05.020.096)

RESOLUCIÓ EDC/125/2005, de 21 de ge-
ner, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Sagrats Cors, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/912/2004, de 6
d’abril (DOGC núm. 4110, de 13.4.2004),
es va aprovar amb caràcter provisional la
modificació del concert educatiu del centre
docent privat Sagrats Cors, de Barcelona,
per a 3 unitats de primer curs, 3 unitats de
segon curs, 3 unitats de tercer curs i 3 uni-
tats de quart curs d’educació secundària
obligatòria.

Atès que el centre indicat ha sol·licitat la
reducció del concert educatiu d’una unitat
de quart curs d’educació secundària obli-
gatòria, i que s’ha comprovat que el nom-
bre d’alumnes matriculats no és suficient per
concertar aquesta unitat, d’acord amb el
que disposa l’article 30 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
cal deixar sense efectes la concertació
d’aquesta unitat.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Aprovar la disminució del concert edu-
catiu del centre docent privat Sagrats Cors,
de Barcelona, amb codi 08040199, en el
sentit que s’especifica a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Els serveis territorials corresponents
del Departament d’Educació comunicaran
al titular del centre les circumstàncies ne-
cessàries per a la formalització de la modi-
ficació del concert corresponent.

—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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 qualse-

vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de gener de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Codi: 08040199.
Denominació: Sagrats Cors.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Nivell educatiu i unitats concertades:

Curs 2004-2005: ESO: 3-3-3-2.
Curs 2005-2006: ESO: 3-3-3-3.

(05.020.094)

RESOLUCIÓ EDC/126/2005, de 21 de ge-
ner, per la qual es disposa el començament
de les activitats de diversos col·legis d’edu-
cació infantil i primària.

Mitjançant el Decret 458/2004, de 30 de
novembre (DOGC núm. 4289, de
28.12.2004), es crearen diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord la disposició final del De-
cret esmentat;

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil

i primària que es detallen a l’annex d’aques-
ta disposició, creats pel Decret 458/2004,
de 30 de novembre, l’inici de la seva acti-
vitat administrativa des de l’1 de juliol de
2004, amb els termes que s’hi especifiquen.

Article 2
Els efectes acadèmics dels ensenyaments

que s’implanten són des de l’inici del curs
escolar 2004-2005.

Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres

Docents i la Direcció General de Recursos
Humans perquè adoptin les mesures com-
plementàries que exigeixi el funcionament
d’aquests nous col·legis d’educació infantil
i primària.

Barcelona, 21 de gener de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona.

Unitat de població: Barcelona.
Codi de centre: 08062675.
Adreça: c. de Bilbao, 102Ì117.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Pere IV.

Municipi: Barcelona.
Unitat de població: Barcelona.
Codi de centre: 08060873.
Adreça: c. de Palomar/c. Gran de Sant
Andreu.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Eulàlia Bota.

Municipi: Barcelona.
Unitat de població: Barcelona.
Codi de centre: 08063072.
Adreça: c. de Sardenya, 420.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Fructuós Gelabert.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Maresme.
Municipi: Arenys de Mar.
Unitat de població: Arenys de Mar.
Codi de centre: 08058519.
Adreça: c. Sant Pere, 43.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Sinera.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A GIRONA

Comarca: Alt Empordà.
Municipi: Figueres.
Unitat de població: Figueres.
Codi de centre: 17008444.
Adreça: c. del Rec Arnau, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Figueres Nord.

(05.020.091)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/3488/2003, de 24 d’octubre, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, de Tàrrega (DOGC núm. 4017,
pàg. 23008, de 25.11.2003).

Per la Resolució ENS/3488/2003, de 24
d’octubre, es va autoritzar la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Josep, de Tàrrega (DOGC núm.
4017, pàg. 23008, de 25.11.2003).
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Atès que s’ha observat una errada en l’es-
mentada Resolució, se’n detalla l’oportuna
correcció:

A l’annex, on diu:
“Cicles formatius de grau mitjà:
”Família administració
”Gestió administrativa, 1 grup amb 30

llocs escolars
”Família comerç i màrqueting
”Comerç, 1 grup amb 30 llocs escolars”,

ha de dir:
“Cicles formatius de grau mitjà:
”Família administració
”Gestió administrativa, 1 grup amb 30

llocs escolars
”Família comerç i màrqueting
”Comerç, 1 grup amb 30 llocs escolars”
”En cap cas un grup no superarà els 30

llocs escolars”.

Barcelona, 12 de gener de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.012.014)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/2914/2004, de 26 d’octubre, per la
qual s’atribueix una nova denominació es-
pecífica a un col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Masquefa (DOGC núm. 4252, pàg.
21757, de 3.11.2004).

Atès que s’ha observat una errada als tex-
tos originals català i castellà de la Resolució
esmentada, tramesos al DOGC i publicats
al núm. 4252, pàg. 21757, de 3.11.2004,
se’n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 21757, en la part dispositiva,
on diu:

“Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Masquefa, amb codi 08060605,
ubicat al c. Leonie Mirapeix, 1, de Masquefa
(Baix Llobregat), la nova denominació espe-
cífica Font del Roure”,
ha de dir:

“Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Masquefa, amb codi 08060605,
ubicat al c. M. Leònie Mirapeix, 1, de
Masquefa (Anoia) la nova denominació es-
pecífica Font del Roure”.

Barcelona, 20 de gener de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.020.088)

EDICTE de 17 de gener de 2005, pel qual
es notifica l’inici d’ofici del procés de decla-
ració de cessament d’activitats del centre
pr ivat  de formació d’adul ts Guia,  de
Barcelona.

El director general de Formació Professi-
onal i Educació Permanent ha dictat una
resolució de 4 d’octubre de 2004, per la qual
s’inicia d’ofici el procés de declaració de
cessament d’activitats de cinc centres pri-
vats de formació d’adults i un centre muni-
cipal. Intentada la notificació a tots els inte-
ressats en els respectius domicilis, no s’ha
pogut dur a terme en la seva totalitat.

En conseqüència, de conformitat 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, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es comunica a les
persones interessades l’inici del procés de

declaració de cessament d’activitats del
centre, per interrupció en l’activitat de for-
mació d’adults per un període superior a un
curs acadèmic (les dades identificatives de
l’esmentat centre consten a l’annex).

Als efectes de donar compliment al trà-
mit d’audiència, d’acord amb l’article 84.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les
persones interessades poden comparèixer
en les dependències de la Subdirecció
GGeneral de Formació de Persones Adul-
tes del Departament d’Educació, Via Augus-
ta, 202-226, 08021 Barcelona, de dilluns a
divendres en horari d’oficina, perquè puguin
al·legar i presentar els documents i les jus-
tificacions que considerin oportunes, en el
termini de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, amb la prevenció que un cop
transcorregut aquest termini, el procés de
declaració de cessament seguirà la seva
tramitació.

Barcelona, 17 de gener de 2005

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Denominació: Guia.
Codi: 08055038.
Adreça: París, 189, 1r.
Titular: GUIA, centro de orientación e inici-
ación laboral, SCP.
NIF: G-58494931.

(05.017.027)


