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RESOLUCIÓ EDC/636/2005, de 8 de març,
de citació a termini d’interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 591/
2004, interposat per la Institución Familiar
de Educación, SA.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5,
en el recurs contenciós administratiu núm.
591/2004, interposat per la Institución Fa-
miliar de Educación, SA;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Tribunal esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, els possi-
bles interessats en el recurs contenciós ad-

ministratiu 591/2004, interposat contra la
resolució de 2 de novembre de 2004, que
declarava inadmissible el recurs de reposi-
ció interposat contra la Resolució ENS/911/
2004, de 6 d’abril, per la qual es resolen les
sol·licituds de centres docents privats inte-
ressats a acollir-se al règim de concerts
educatius, per als ensenyaments d’educa-
ció infantil, educació primària i educació se-
cundària obligatòria.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 8 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.067.088)

RESOLUCIÓ EDC/660/2005, de 8 de març,
de citació a termini d’interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 3/2005,
interposat pel senyor Antonio Alvarez Madi.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 3/2005, interposat pel senyor
Antonio Alvarez Madi;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu núm. 3/2005, interposat
contra la Resolució EDC/2921/2004, de 19
d’octubre, per la qual s’anuncia la convo-
catòria de concurs de trasllats per proveir
llocs de treball vacants a la Inspecció d’Edu-
cació, als centres públics d’ensenyaments
secundaris, a les escoles oficials d’idiomes
i a les escoles d’art. La vista d’aquest pro-
cediment s’ha fixat pel dia 13 d’abril de
2005, a les 11.15 hores a la Sala de Vistes
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la
qual podeu anar acompanyats de les pro-
ves que us interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.063.098)

RESOLUCIÓ EDC/659/2005, de 8 de març,
per la qual es fa pública l’adjudicació defi-
nitiva d’un contracte d’obres.

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

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

Núm. d’expedient: 193/04.

Objecte del contracte: ampliació d’una aula
i connexió a l’Institut d’Educació Secundà-
ria La Caparrella de Lleida (Segrià).

Data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4288, de 27.12.2004.

Tramitació: ordinària.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: obert.

Pressupost base de licitació: 148.114,29
euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 3 de febrer de 2005.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: José A. Romero Polo, SA.

Import adjudicació: 137.746,29 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 8 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.066.144)

RESOLUCIÓ EDC/677/2005, de 10 de
març, per la qual es modifica l’adscripció
de centres docents sostinguts amb fons
públics als efectes del procediment d’ad-
missió d’alumnes.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació estableix
que en els procediments d’admissió d’alum-
nes en els centres sostinguts amb fons
públics, que imparteixen educació primària
o educació secundària obligatòria o batxi-
llerat, en cas que no hi hagi places sufici-
ents, tindran prioritat els alumnes que pro-
cedeixin 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 ense-
nyaments sufragats amb fons públics dis-
posa que l’adscripció de centres que dis-
posa la legislació vigent es pot establir entre
centres que imparteixen educació infantil i
educació primària, entre centres que impar-
teixen educació primària i educació secun-
dària obligatòria i entre centres que impar-
teixen educació secundària obligatòria i
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batxillerat, exclosa la modalitat d’arts, sem-
pre que, en cada cas, ambdós ensenya-
ments siguin sufragats amb fons públics i
que els centres a adscriure estiguin ubicats
en el mateix municipi que el centre recep-
tor, llevat que en aquest municipi no hi hagi
oferta dels corresponents ensenyaments.

La continua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripci-
ons per adaptar-les a les necessitats d’es-
colarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
vigent, i d’acord amb les propostes formu-
lades pels directors dels serveis territorials
del Departament d’Educació,

Resolc:

—1 Modificar l’adscripció dels centres do-
cents que imparteixen educació primària als
centres docents públics d’educació secun-
dària obligatòria en els termes de l’annex 1.

—2 Autoritzar l’adscripció dels centres do-
cents privats que imparteixen educació se-
cundària obligatòria a centres docents pri-
vats que imparteixen batxillerat en els ter-
mes de l’annex 2.

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

Barcelona, 10 de març de 2005

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

ANNEX 1

Adscripció d’educació primària a educació
secundària obligatòria

Comarca: Alt Empordà.

Zona d’adscripció: Figueres.

Educació secundària obligatòria
Codi: 17004438. Centre: IES Alexandre

Deulofeu (Figueres).
Codi: 17005649. Centre: IES Cendrassos

(Figueres).
Codi: 17001221. Centre: IES Narcís

Monturiol (Figueres).
Codi: 17007609. Centre: IES Olivar Gran

(Figueres).
Codi: 17001218. Centre: IES Ramon

Muntaner (Figueres).

Educació primària
Codi: 17000068. Centre: CEIP del Far

d’Empordà-ZER Canigó (El Far d’Empordà).
Codi: 17000251. Centre: CEIP Gonçal

Comellas-ZER La Garriga (Avinyonet de
Puigventós).

Codi: 17000354. Centre: CEIP Joan Re-
glà (Bàscara).

Codi: 17000573. Centre: CEIP de Borra-
sà-ZER Canigonenca (Borrassà).

Codi: 17000603. Centre: CEIP Santa
Cecília-ZER Les Salines (Boadella d’Em-
pordà).

Codi: 17000937. Centre: CEIP Mossèn
Josep Maria Albert-ZER La Garriga (Ciste-
lla).

Codi: 17001085. Centre: CEIP Antoni Bal-
manya-ZER Requesens (Espolla).

Codi: 17008006. Centre: CEIP Amistat
(Figueres).

Codi: 17004463. Centre: CEIP Anicet de
Pagès i de Puig (Figueres).

Codi: 17008444. Centre: CEIP de Figue-
res Nord (Figueres).

Codi: 17001280. Centre: CEIP Joaquim
Cusí i Fortunet (Figueres).

Codi: 17004891. Centre: CEIP Josep Pa-
llach (Figueres).

Codi: 17001115. Centre: CEIP Josep
Pous i Pagès (Figueres).

Codi: 17006711. Centre: CEIP M. Àngels
Anglada (Figueres).

Codi: 17001103. Centre: CEIP Salvador
Dalí (Figueres).

Codi: 17001279. Centre: CEIP Sant Pau
(Figueres).

Codi: 17001371. Centre: CEIP de Ga-
rrigàs-ZER Empordà (Garrigàs).

Codi: 17002028. Centre: CEIP Montserrat
Vayreda i Trullol-ZER Canigonenca (Lladó).

Codi: 17002089. Centre: CEIP de Llers
(Llers).

Codi: 17002260. Centre: CEIP Joaquim
Vallmajó (Navata).

Codi: 17002430. Centre: CEIP Marinada-
ZER Canigonenca (Ordis).

Codi: 17002740. Centre: CEIP de Pe-
ralada (Peralada).

Codi: 17002776. Centre: CEIP Tramun-
tana-ZER Empordà (Pont de Molins).

Codi: 17003227. Centre: CEIP Sant
Sebastià-ZER Requesens (Sant Climent
Sescebes).

Codi: 17003690. Centre: CEIP Àlguema-
ZER Empordà (Santa Llogaia d’Àlguema).

Codi: 17004098. Centre: CEIP Torre d’en
Reig-ZER Canigó (Vilabertran).

Codi: 17006836. Centre: CEIP Les Mèli-
es (Vilafant).

Codi: 17004190. Centre: CEIP Sol i Vent
(Vilafant).

Codi: 17004232. Centre: CEIP Josep de
Ribot i Olivas-ZER Canigó (Vilamalla).

Codi: 17004244. Centre: CEIP Tramun-
tana-ZER La Garriga (Vilanant).

Codi: 17004293. Centre: CEIP Manuel de
Pedrolo-ZER Les Salines (Biure).

Codi: 17001176. Centre: Sant Vicenç de
Paül (Figueres).

Comarca: Baix Camp.

Zona d’adscripció: Cambrils.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43006654. Centre: IES Cambrils

(Cambrils).
Codi: 43000779. Centre: IES Ramon

Berenguer IV (Cambrils).

Educació primària
Codi: 43008547. Centre: CEIP Cambrils

(Cambrils).

Codi: 43010141. Centre: CEIP de Cam-
brils II (Cambrils).

Codi: 43000731. Centre: CEIP Joan Ar-
dèvol (Cambrils).

Codi: 43006356. Centre: CEIP Marinada
(Cambrils).

Comarca: Baix Llobregat.

Zona d’adscripció: Corbera de Llobregat.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045859. Centre: IES de Corbera

de Llobregat (Corbera de Llobregat).

Educació primària
Codi: 08060629. Centre: CEIP Corbera

de Llobregat (Corbera de Llobregat).
Codi: 08016331. Centre: CEIP Jaume

Balmes (Corbera de Llobregat).
Codi: 08053510. Centre: CEIP Puig

d’Agulles (Corbera de Llobregat).
Codi: 08016264. Centre: CEIP El Solell

(La Palma de Cervelló).

Zona d’adscripció: Molins de Rei.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08034217. Centre: IES Bernat el

Ferrer (Molins de Rei).
Codi: 08021430. Centre: IES Lluís de Re-

quesens (Molins de Rei).

Educació primària
Codi: 08021351. Centre: CEIP Alfonso XIII

(Molins de Rei).
Codi: 08021442. Centre: CEIP Castell

Ciuró (Molins de Rei).
Codi: 08044247. Centre: CEIP Estel (Mo-

lins de Rei).
Codi: 08034102. Centre: CEIP Ferran

Agulló (Molins de Rei).
Codi: 08021363. Centre: CEIP L’Alzina

(Molins de Rei).
Codi: 08061610. Centre: CEIP Molins de

Rei (Molins de Rei).
Codi: 08041660. Centre: CEIP Pont de la

Cadena (Molins de Rei).
Codi: 08022689. Centre: CEIP Pau Vila

(El Papiol).

Zona d’adscripció: Sant Feliu de Llobregat.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08041519. Centre: IES Martí Dot

(Sant Feliu de Llobregat).
Codi: 08026397. Centre: IES Olorda (Sant

Feliu de Llobregat).

Educació primària
Codi: 08026385. Centre: CEIP Arquitec-

te Gaudí (Sant Feliu de Llobregat).
Codi: 08026221. Centre: CEIP Falguera

(Sant Feliu de Llobregat).
Codi: 08026373. Centre: CEIP Josep

Monmany Amat (Sant Feliu de Llobregat).
Codi: 08063394. Centre: CEIP Miquel

Martí i Pol (Sant Feliu de Llobregat).
Codi: 08026211. Centre: CEIP Nadal

(Sant Feliu de Llobregat).
Codi: 08036007. Centre: CEIP Pau Vila

(Sant Feliu de Llobregat).
Codi: 08035994. Centre: CEIP Salvador

Espriu (Sant Feliu de Llobregat).

Zona d’adscripció: Viladecans.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08034621. Centre: IES de Sales

(Viladecans).
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Codi: 08053364. Centre: IES Josep Mes-
tres i Busquets (Viladecans).

Codi: 08045860. Centre: IES Miramar
(Viladecans).

Codi: 08031228. Centre: IES Torre Roja
(Viladecans).

Educació primària
Codi: 08025812. Centre: CEIP Sant

Climent (Sant Climent de Llobregat).
Codi: 08031083. Centre: CEIP Àngela

Roca (Viladecans).
Codi: 08042834. Centre: CEIP Can Pal-

mer (Viladecans).
Codi: 08031198. Centre: CEIP Doctor Fle-

ming (Viladecans).
Codi: 08032762. Centre: CEIP Doctor

Trueta (Viladecans).
Codi: 08031204. Centre: CEIP Doctor

Vicenç Ferro (Viladecans).
Codi: 08039380. Centre: CEIP Germans

Amat i Targa (Viladecans).
Codi: 08059721. Centre: CEIP Marta

Mata (Viladecans).
Codi: 08031101. Centre: CEIP Montser-

ratina (Viladecans).
Codi: 08032750. Centre: CEIP Pau Ca-

sals (Viladecans).
Codi: 08062948. Centre: CEIP Viladecans

II (Viladecans).
Codi: 08031125. Centre: Santo Tomás

(Viladecans).

Comarca: Baix Penedès.

Zona d’adscripció: Calafell.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43007257. Centre: IES Camí de Mar

(Calafell).

Educació primària
Codi: 43009898. Centre: CEIP Calafell

(Calafell).
Codi: 43000721. Centre: CEIP Mossèn

Jacint Verdaguer (Calafell).
Codi: 43000706. Centre: CEIP Santa Creu

de Calafell (Calafell).
Codi: 43010098. Centre: CEIP Segur de

Calafell (Calafell).

Comarca: Garraf.

Zona d’adscripció: Sant Pere de Ribes 1.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08042056. Centre: IES Can Puig

(Sant Pere de Ribes).

Educació primària
Codi: 08053418. Centre: CEIP Olivella

(Olivella).
Codi: 08027110. Centre: CEIP El Pi (Sant

Pere de Ribes).
Codi: 08058957. Centre: CEIP Els Cos-

terets (Sant Pere de Ribes).
Codi: 08058362. Centre: CEIP Riera de

Ribes (Sant Pere de Ribes).

Comarca: Gironès.

Zona d’adscripció: Salt.

Educació secundària obligatòria
Codi: 17003203. Centre: IES Salvador Es-

priu (Salt).
Codi: 17005388. Centre: IES Vallvera

(Salt).

Educació primària
Codi: 17000408. Centre: CEIP Doctor So-

brequés (Bescanó).
Codi: 17004864. Centre: CEIP El Pla

(Salt).
Codi: 17003215. Centre: CEIP La Farga

(Salt).
Codi: 17007919. Centre: CEIP Mas Masó

(Salt).
Codi: 17008298. Centre: CEIP Nou de

Salt (Salt).
Codi: 17003151. Centre: CEIP Silvestre

Santaló (Salt).
Codi: 17005522. Centre: CEIP Veïnat

(Salt).

Comarca: Maresme.

Zona d’adscripció: Arenys de Mar.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08035155. Centre: IES Els Tres Tu-

rons (Arenys de Mar).

Educació primària
Codi: 08000153. Centre: CEIP Joan Ma-

ragall (Arenys de Mar).
Codi: 08058519. Centre: CEIP Sinera

(Arenys de Mar).
Codi: 08015004. Centre: CEIP Sagrada

Família (Caldes d’Estrac).

Zona d’adscripció: Sant Andreu de Lla-
vaneres.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08046852. Centre: IES de Lla-

vaneres (Sant Andreu de Llavaneres).

Educació primària
Codi: 08025289. Centre: CEIP Sant

Andreu de Llavaneres (Sant Andreu de
Llavaneres).

Codi: 08057242. Centre: CEIP Serena Vall
(Sant Andreu de Llavaneres).

Codi: 08032592. Centre: CEIP Sant Jordi
(Sant Vicenç de Montalt).

Comarca: Selva.

Zona d’adscripció: Arbúcies.

Educació secundària obligatòria
Codi: 17006605. Centre: IES Montsoriu

(Arbúcies).

Educació primària
Codi: 17000160. Centre: CEIP Doctor Ca-

rulla (Arbúcies).
Codi: 17000184. Centre: Vedruna (Ar-

búcies).

Zona d’adscripció: Lloret de Mar.

Educació secundària obligatòria
Codi: 17005911. Centre: IES Ramon Coll

i Rodés (Lloret de Mar).
Codi: 17006770. Centre: IES Rocagros-

sa (Lloret de Mar).

Educació primària
Codi: 17008080. Centre: CEIP El Rieral

(Lloret de Mar).
Codi: 17004657. Centre: CEIP Esteve

Carles (Lloret de Mar).
Codi: 17002107. Centre: CEIP Pere Tor-

rent (Lloret de Mar).
Codi: 17004955. Centre: CEIP Pompeu

Fabra (Lloret de Mar).

Comarca: Vallès Occidental.

Zona d’adscripció: Castellar del Vallès.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08046682. Centre: IES de Caste-

llar (Castellar del Vallès).
Codi: 08058520. Centre: IES Pla de Bru-

guera (Castellar del Vallès).

Educació primària
Codi: 08034229. Centre: CEIP Bonavista

(Castellar del Vallès).
Codi: 08034904. Centre: CEIP Emil i

Carles i Tolrà (Castellar del Vallès).
Codi: 08054824. Centre: CEIP Mestre Pla

(Castellar del Vallès).
Codi: 08034898. Centre: CEIP Sant Es-

teve (Castellar del Vallès).

Zona d’adscripció: Castellar del Vallès 2.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08046682. Centre: IES de Caste-

llar (Castellar del Vallès).

Educació primària
Codi: 08026919. Centre: CEIP Josep

Gras (Sant Llorenç Savall).
Codi: 08015703. Centre: La Immaculada

(Castellar del Vallès).

Zona d’adscripció: Sabadell 6.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08024871. Centre: IES Pau Vila (Sa-

badell).

Educació primària
Codi: 08041611. Centre: CEIP Joanot Ali-

sanda (Sabadell).
Codi: 08055889. Centre: CEIP Miquel

Martí i Pol (Sabadell).
Codi: 08053492. Centre: CEIP Teresa Cla-

ramunt (Sabadell).

Comarca: Vallès Oriental.

Zona d’adscripció: Santa Maria de Palau-
tordera.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08053108. Centre: IES Reguissol

(Santa Maria de Palautordera).

Educació primària
Codi: 08022082. Centre: CEIP Puig Drau-

ZER Baix Montseny (Montseny).
Codi: 08026117. Centre: CEIP Vallmanya

(Sant Esteve de Palautordera).
Codi: 08039744. Centre: CEIP del Pont

Trencat-ZER Baix Montseny (Santa Maria de
Palautordera).

Codi: 08058945. Centre: CEIP La Tordera
(Santa Maria de Palautordera).

Codi: 08028424. Centre: CEIP Mare de
Déu del Remei (Santa Maria de Palau-
tordera).

Codi: 08054411. Centre: CEIP Val l-
gorguina (Vallgorguina).

ANNEX 2

Adscripció d’educació secundària obligatò-
ria a batxillerat

Centre concertat d’educació secundària
obligatòria.

Codi: 08005801. Centre: Mare de Déu del
Roser (Barcelona. Barcelonès).

Centre concertat de batxillerat.
Codi: 08005266. Centre: Sagrat Cor-Di-

putació (Barcelona. Barcelonès).
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Centre concertat d’educació secundària
obligatòria.

Codi: 08005618. Centre: Vedruna Àngels
(Barcelona. Barcelonès).

Centre concertat de batxillerat.
Codi 08006908. Centre: Vedruna-Gràcia.

(Barcelona. Barcelonès).

(05.068.135)

RESOLUCIÓ EDC/683/2005, de 25 de fe-
brer, de cessament de la senyora Lucia de
Febrer Bertran com a secretària del direc-
tor general d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva.

Atès que per Resolució de ENS/2902/
2003, de 22 de setembre (DOGC núm.
3977, de 30.9.2003), la senyora Lucia de
Febrer Bertran fou nomenada secretària del
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa del Departament d’Educació,
d’acord amb la corresponent convocatòria
pública;

Vist el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

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

Resolc:

La senyora Lucia de Febrer Bertran ces-
sa com a secretària del director general
d’Ordenació i Innovació Educativa del De-
partament d’Educació, amb efectes de 28
de febrer de 2005.

Barcelona, 25 de febrer de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.067.089)

EDICTE de 8 de març de 2005, pel qual es
notifica l’obertura del tràmit de vista de l’ex-
pedient disciplinari incoat per la Resolució
de 24 d’agost de 2004 al funcionari docent
senyor Raul Rodríguez Flores.

En la tramitació de l’expedient disciplina-
ri incoat per la Resolució de 24 d’agost de
2004 al funcionari docent senyor Raul
Rodríguez Flores, amb NIF núm. 25.150.374N,
i atès que no ha estat possible practicar la
notificació de l’obertura del tràmit de vista
de l ’expedient formulada amb data
16.2.2005, tramesa a l’adreça que consta
a l’expedient al carrer Doctor Fleming, 2,
25006 Lleida, es notifica a la persona inte-
ressada que, en aplicació del que disposa
l’article 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, l’expedient és a la

seva disposició a les oficines de la Inspec-
ció de Serveis del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, Via Augus-
ta, 202-226, planta 5B, 08021 Barcelona,
de dilluns a divendres en horari d’oficina.

Així mateix, es notifica que disposa d’un
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per poder al·legar allò que estimi conveni-
ent en la seva defensa i aportar els docu-
ments que consideri d’interès.

Barcelona, 8 de març de 2005

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(05.066.143)

EDICTE de 2 de març de 2005, pel qual es
notifica una resolució sobre un expedient de
reclamació patrimonial.

Atès que no ha estat possible notificar a
la Maria Juliana Clemente la resolució de 10
de desembre de 2004, que resol la recla-
mació de danys i perjudicis pel trencament
de dues dents de la seva filla i en aplicació
del que preveuen els articles 59.4 i 61 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment comú, es notifica que la reso-
lució esmentada està a disposició de la in-
teressada a les dependències dels Serveis
Territorials d’Educació a Barcelona I (ciutat),
avinguda Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona,
de dilluns a divendres, en hores d’oficina,
durant un termini de 10 dies hàbils, comp-
tats des de la data de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Transcorregut aquest termini
s’arxivaran les actuacions sense més trà-
mits, llevat dels que comporti l’execució de
la resolució esmentada.

Barcelona, 2 de març de 2005

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

(05.061.063)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia per a la redacció d’un projecte d’obres
i la seva posterior direcció.

—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: (1003/05) re-

dacció del projecte bàsic d’execució, de
l’estudi de seguretat i salut, del projecte

d’activitats per a la llicència ambiental, ai-
xecament de plànols de l’estat actual i pos-
terior direcció de les obres d’adequació de
l’IES Lluís de Peguera de Manresa (Bages).

b) Termini d’execució: 6 mesos per a la
redacció del projecte i pel que fa a la direc-
ció de les obres serà el que resulti del con-
tracte per a l’execució de l’obra.

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

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

—4 Pressupost base de licitació
Honoraris de redacció: 136.038,15 euros

(IVA inclòs).
Honoraris de direcció: 54.834,95 euros

(IVA inclòs), a aplicar un cop adjudicada
l’obra.

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

la redacció a formalitzar un cop adjudicada
la redacció del projecte i 4% de l’import de
la direcció que serà dipositada prèviament
a la signatura del contracte de direcció.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

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

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

—7 Presentació de les sol·licituds i docu-
mentació

a) Data límit de presentació: 15 dies na-
turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de les sol·licituds i
documentació es prorrogarà fins al proper
dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula vuitena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre General del Departament

d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00

hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Les sol·licituds i documentació també es

poden trametre per correu dins el termini
d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar
la data d’imposició de la tramesa a l’oficina
de correus i anunciar a l’òrgan de contrac-
tació mitjançant fax o telegrama durant el
mateix dia.

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

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

nalització del termini de presentació de
proposicions.

e) Hora: 10.30 hores.
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—9 Despeses de l ’Anunc i :  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empre-
sa adjudicatària.

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

Barcelona, 9 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.068.041)

RESOLUCIÓ  EDC/712/2005, d’11 de
març, per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matrícula de l’alumnat als
centres, per al curs 2005-2006, en els en-
senyaments sufragats amb fons públics de
les llars d’infants i de règim general, i en els
d’arts plàstiques i disseny, de grau mitjà de
música i de dansa, d’idiomes en escoles
oficials, ensenyaments superiors de disseny
i ensenyaments de conservació i restaura-
ció de béns culturals.

El Decret 252/2004, d’1 d’abril, publicat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4105, de 2.4.2004, estableix el pro-
cediment d’admissió de l’alumnat als cen-
tres docents en els ensenyaments sufragats
amb fons públics.

De conformitat amb el que disposa aquest
Decret i per tal de regular els processos
d’admissió de l’alumnat als centres, per al
curs 2005-2006,

Resolc:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució és d’aplicació a l’ad-

missió de l’alumnat a les llars d’infants, als
centres que imparteixen els ensenyaments
de règim general i als centres que impartei-
xen ensenyaments d’arts plàstiques i dis-
seny, de grau mitjà de música i de dansa,
d’idiomes en escoles oficials, ensenyaments
superiors de disseny i ensenyaments de
conservació i restauració de béns culturals,
sufragats amb fons públics.

Article 2. Oferta de places escolars
2.1 D’acord amb l’article 5 del Decret

252/2004, d’1 d’abril, els corresponents
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació comuniquen als centres sufragats amb
fons públics, abans de l’inici del període de
preinscripció, la composició inicial de grups
per a cada tipus d’ensenyament, en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Resolució, llevat de les
llars d’infants de titularitat municipal. En el
cas del municipi de Barcelona, l’oferta de
places escolars serà comunicada pel Con-
sorci d’Educació de Barcelona.

2.2 El nombre de places escolars per a
cada curs és el que es deriva dels grups
assignats, aplicant la relació d’alumnat per
grup establerta amb caràcter general, llevat
dels centres i zones en els quals el Depar-
tament d’Educació, per resolució del direc-
tor o la directora dels serveis territorials, hagi

establerta, en aplicació de la disposició
addicional primera de l’esmentat Decret, una
ràtio diferent.

El nombre de vacants per a cada curs és
el que resulta de deduir del nombre de pla-
ces escolars dels grups assignats la reser-
va corresponent a la previsió d’alumnat
procedent del curs anterior que s’espera
que progressin de curs i la reserva corres-
ponent a la previsió d’alumnat del mateix
centre que haurà de repetir curs, és a dir,
romandre un any més en el mateix curs, els
quals no han de formalitzar sol·licitud de
preinscripció. A aquest efecte, es conside-
ra repetidor qui ha de cursar de nou la to-
talitat del currículum corresponent a un curs
determinat d’un pla d’estudis.

Al primer curs d’educació infantil, dels ci-
cles formatius de la formació professional
específica, dels cicles formatius d’arts plàs-
tiques i disseny, de la modalitat d’arts del
batxillerat, del grau mitjà de música i de
dansa, dels ensenyaments superiors de dis-
seny i dels ensenyaments de conservació i
restauració de béns culturals, no es fa cap
reserva per a l’alumnat que progressa del
curs anterior.

2.3 L’alumnat que hagi de romandre un
any més en un curs determinat s’escolarit-
za al mateix centre, si aquest continua ofe-
rint els ensenyaments corresponents, llevat
que manifesti la seva voluntat en sentit
contrari.

2.4 A l’educació infantil, a l’educació pri-
mària i a l’educació secundària obligatòria,
el centre ha de reservar dues places de cada
grup per a l’alumnat amb necessitats edu-
catives específiques de les que preveu l’ar-
ticle 16 del Decret 252/2004, d’1 d’abril,
nombre que es pot incrementar per resolu-
ció del director o la directora dels serveis
territorials, d’acord amb les previsions de
l’article 17 del Decret esmentat. A les llars
d’infants aquesta reserva és d’un lloc esco-
lar per a cada grup. Al batxillerat i als cicles
de formació professional de grau mitjà i grau
superior no es farà cap reserva amb caràc-
ter general, però per resolució del director
o la directora dels serveis territorials es
podrà establir una reserva en els centres on
sigui convenient, per atendre millor l’alum-
nat amb necessitats educatives específi-
ques.

2.5 Les reserves són únicament efecti-
ves mentre duri el procés de preinscripció,
que es considera acabat en el moment en
què es procedeix a l’assignació de places
amb caràcter definitiu.

2.6 Amb anterioritat a l’inici del procés
de preinscripció, el Departament d’Educa-
ció ha d’informar de l’oferta d’ensenyaments
sufragats amb fons públics a Catalunya
objecte d’aquesta Resolució. Aquesta infor-
mació es fa pública i es pot consultar als
centres docents, als ajuntaments -en el seu
cas a les oficines d’informació escolar i a
les oficines municipals d’escolarització-, als
serveis territorials, a les oficines gestores i
a les pàgines web del Departament d’Edu-
cació (http://www.gencat.net/educacio), al
portal de l’Administració Oberta de Ca-
talunya (http://www.cat365.net), i altres
mitjans de difusió que el Departament
d’Educació determini.

Article 3. Modificació de l’oferta de places
escolars

El nombre de grups es pot modificar per
la Direcció General de Centres Docents a la
vista de les dades de preinscripció i de les
necessitats d’escolarització. La relació
d’alumnat admès es fa d’acord amb l’ofer-
ta i els grups definitivament assignats. Les
modificacions, si s’escau, es comuniquen i
es fan públiques pels mateixos mitjans que
l’oferta inicial.

Article 4. Informació
4.1 Els centres han d’informar sobre els

aspectes relacionats a l’article 4 del Decret
252/2004, d’1 d’abril, que són:

a) L’oferta d’ensenyaments sufragats
amb fons públics del centre i l’oferta de llocs
escolars vacants en cadascun d’aquests.

b) L’àrea territorial de proximitat del cen-
tre per a cada ensenyament i, si escau,
l’adscripció del centre a altres centres do-
cents per a la continuïtat dels estudis.

c) El projecte educatiu, els criteris gene-
rals de prioritat en l’admissió de l’alumnat i,
si s’escau, els criteris específics d’admissió
establerts normativament per a determinats
ensenyaments que ofereixi el centre.

d) Les activitats escolars complementà-
ries que ofereix el centre i les quotes cor-
responents, així com el caràcter voluntari i
no lucratiu d’aquestes activitats.

e) Les activitats extraescolars i els ser-
veis escolars que ofereix el centre, i les
quotes corresponents, així com el caràcter
voluntari i no lucratiu d’aquestes activitats i
serveis.

f) El règim de finançament amb fons pú-
blics dels ensenyaments concertats i, si
s’escau, el caràcter propi del centre, en el
cas dels centres privats amb ensenyaments
concertats.

g) Els ajuts que el centre rep de les ad-
ministracions públiques per sufragar altres
ensenyaments que també imparteixi.

Aquesta informació es farà pública en el
tauler d’anuncis del centre i mitjançant tots
els sistemes d’informació pública de què
aquest disposi.

4.2 Les oficines d’informació escolar i
les oficines municipals d’escolarització in-
formen les famílies i l’alumnat de tota l’ofer-
ta educativa dels centres del seu àmbit mu-
nicipal, amb especif icació dels nivel ls
educatius impartits i del corresponent nom-
bre de places totals i vacants; de les acti-
vitats complementàries i extraescolars i dels
serveis escolars que els centres ofereixen i
de les quotes autoritzades o aprovades, se-
gons correspongui, per aquestes activitats
i serveis, així com del seu caràcter volunta-
ri. Informaran també sobre la titularitat dels
centres i, si s’escau, i d’acord amb la infor-
mació facilitada per aquests, sobre el seu
caràcter propi.

4.3 Els centres han de proporcionar a
les oficines d’informació escolar i a les ofi-
cines municipals d’escolarització del seu
municipi, abans de l’inici del periode de pre-
inscripció, la informació assenyalada en
l’apartat anterior. Els serveis territorials fa-
cilitaran a aquestes oficines les dades rela-
tives als nivells educatius a impartir pels
centres i a les places totals i vacants.
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Article 5. Calendari i procés de preinscrip-
ció

5.1 El procés de preinscripció s’inicia
amb la presentació de sol·licituds i finalitza
amb la publicació de les relacions d’alum-
nat admès. En l’àmbit d’aplicació d’aques-
ta Resolució, els períodes de preinscripció
per a l’admissió de l’alumnat en els diferents
ensenyaments són els que figuren a l’annex
1. Qualsevol sol·licitud d’admissió per al curs
2005-2006 presentada abans de l’inici
d’aquests períodes té la consideració de
nul·la.

5.2 La sol·licitud d’admissió es forma-
litza, dins els períodes indicats, en l’imprès
que es troba a disposició dels sol·licitants
als centres docents, als ajuntaments, a les
oficines municipals d’escolarització, als ser-
veis territorials del Departament d’Educació
i en el catàleg de models de documents del
sistema d’atenció al ciutadà (SAC) a l’adre-
ça http://www.gencat.net/educacio.

5.3 Per poder ser admès o admesa per
primera vegada en un centre per cursar en-
senyaments sufragats amb fons públics, cal
presentar un imprès de sol·licitud d’admis-
sió. També cal presentar sol·licitud d’admis-
sió per poder accedir a l’educació infantil,
al batxillerat de la modalitat d’arts, a qual-
sevol modalitat de batxillerat si s’està cur-
sant o s’ha cursat un cicle formatiu, a la
formació professional específica i als dife-
rents ensenyaments de règim especial,
encara que s’imparteixin al mateix centre on
s’està matriculat.

La presentació de més d’una sol·licitud
per accedir al mateix tipus d’ensenyaments,
comporta la invalidació dels drets de prio-
ritat que puguin correspondre.

En el cas de l’alumnat que vulgui accedir
a centres integrats, és a dir, a centres que
imparteixen ensenyaments d’educació pri-
mària, d’educació secundària obligatòria o
de batxillerat i, també, ensenyaments de
música o de dansa, cal presentar dues
sol·licituds de preinscripció: una al centre
integrat i una altra, en la qual es faran cons-
tar les peticions de centres –exclòs el cen-
tre integrat– per cursar els ensenyaments
de règim general, que es presentarà al cen-
tre que es faci constar en primer lloc en
aquesta segona sol·licitud. En aquest cas
no es considera que hi ha duplicitat de sol·li-
cituds.

5.4 A la sol·licitud s’hi poden indicar pe-
ticions d’admissió en diversos centres i en
diversos ensenyaments –en el mateix o en
diferent centre–, relacionats sempre per
ordre de preferència.

La sol·licitud es pot presentar al centre
demanat en primer lloc, a l’oficina munici-
pal d’escolarització del municipi on estigui
ubicat el centre demanat en primer lloc o, si
no està creada, a l’ajuntament corresponent,
als serveis territorials o a les oficines terri-
torials del Departament d’Educació. Quan
l’òrgan receptor de la sol·licitud no sigui el
centre demanat en primer lloc, cal trame-
tre-la immediatament a aquest centre.

En tots els casos l’entitat receptora ha de
lliurar al sol·licitant una còpia datada i sege-
llada, acreditativa de la presentació.

5.5 Els centres docents sufragats amb
fons públics han d’aportar les dades relati-

ves a la preinscripció d’acord amb el pro-
cediment que el Departament d’Educació
estableix.

5.6 La documentació acreditativa de les
circumstàncies que es puguin al·legar a la
sol·licitud d’admissió a efectes d’aplicació
del barem, la relació de la qual es recull a
l’annex 2, s’ha d’aportar dins el període de
presentació de sol·licituds de preinscripció.

Per als ensenyaments postobligatoris
que, per la manera d’accés, facin necessari
aportar les qualificacions del batxillerat o de
la prova d’accés, el termini de presentació
de la corresponent acreditació és fins al 15
de juny. Si no es presenta la qualificació
dintre d’aquest termini, la sol·licitud no s’as-
signarà.

La no-acreditació documental de les cir-
cumstàncies al·legades a la sol·licitud d’ad-
missió, dins el termini establert, implica que
el criteri afectat no es consideri a efectes
de baremació. La falsedat o el frau en les
dades aportades comporta la invalidació
dels drets de prioritat que puguin correspon-
dre.

L’admissió als ensenyaments obligatoris
i al batxillerat, llevat de la modalitat d’arts,
és fa a un centre. Un cop l’alumne ha estat
admès en el centre, s’adscriu a l’idioma
modern triat o a la modalitat de batxillerat
elegida, segons les preferències manifesta-
des a la sol·licitud i del barem.

5.7 Les sol·licituds presentades després
de finalitzar el període de presentació de
sol·licituds però abans de la publicació de
la relació baremada definitiva s’admeten si
per accedir als estudis sol·licitats no cal
prova d’accés. Les sol·licituds presentades
durant el període de presentació de sol·li-
cituds tenen prioritat respecte a les presen-
tades fora de termini. El centre que rep una
sol·licitud fora de termini li aplica el barem
i la introdueix en el procés de preinscripció,
tot indicant que s’ha presentat fora de ter-
mini.

Quan la sol·licitud es presenta desprès de
la publicació de la relació baremada defini-
tiva, si correspon a educació infantil, edu-
cació primària o educació secundària obli-
gatòria es tracta d’acord amb les previsions
de l’article 16.10 d’aquesta resolució i, en
els altres casos, un cop publicades de llis-
tes d’admesos, s’informa a l’interessat dels
centres que encara tenen places vacants per
tal que, si vol, s’hi matriculi.

Article 6 Procediment general d’admissió
6.1 Per ordenar les sol·licituds d’admis-

sió s’apliquen en primer lloc els criteris es-
pecífics de prioritat en aquells ensenyaments
en els quals correspongui fer-ho segons el
Decret 252/2004, d’1 d’abril. Seguidament,
o inicialment quan no es dóna aquesta cir-
cumstància, s’ordenen pels criteris generals
de prioritat, d’acord amb el barem que es
detalla a l’annex 3. El barem s’aplica en re-
lació amb el centre i l’ensenyament dema-
nat en primer lloc i es manté per a la resta
de peticions. Per desfer les situacions d’em-
pat, s’aplica el resultat del sorteig previst a
l’article 7.

Als efectes d’admissió en els ensenya-
ments en règim nocturn, només es tenen
en compte les sol·licituds de curs sencer.

6.2 Per donar prioritat a l’alumnat pro-
cedent de centres adscrits, el procediment
d’admissió és el següent:

El centre on es cursa el darrer curs de
l’ensenyament actual lliura un imprès de
sol·licitud al seu alumnat i informa els pa-
res, tutors o guardadors, del centre o cen-
tres als quals està adscrit per als ensenya-
ments immediatament posteriors.

Les peticions contingudes en els impre-
sos de sol·licitud d’admissió al primer curs
de cada ensenyament es classifiquen en
preferents i no preferents.

Són peticions preferents les referides a
centres als quals és adscrit el centre on el
sol·licitant cursa el darrer curs de l’ensenya-
ment actual. Quan a la sol·licitud es faci
constar una petició a un centre al qual no
és adscrit, aquesta petició i totes les que la
segueixin en l’ordre de preferència, tenen la
consideració de no preferents, amb inde-
pendència del centre que se sol·liciti.

6.3 Als efectes d’aplicació del criteri de
proximitat del domicili al centre, es té en
compte l’àrea territorial de proximitat del
centre per a l’ensenyament corresponent,
determinada pels serveis territorials del
Departament d’Educació o per la Direcció
General de Centres Docents quan afecta
l’àmbit de dos o més serveis territorials.

6.4 El director del centre públic i el titu-
lar del centre concertat, i l’oficina municipal
d’escolarització en els municipis en què hagi
estat creada, han de fer pública al tauler
d’anuncis la relació baremada de totes les
sol·licituds, en les dates que s’estableixen
en l’annex 1.

La publicació de la relació baremada de
sol·licituds obre un termini, que s’estableix
en l’annex 1, per presentar reclamacions
davant el mateix centre. L’endemà de fina-
litzar aquest termini el director o directora
del centre, en el cas dels centres públics, o
el titular, en el cas dels centres concertats,
resolen les reclamacions presentades, i el
dia següent es fa pública al tauler d’anuncis
del centre, i al de l’oficina municipal d’es-
colarització si n’hi ha al municipi, la nova
relació de sol·licituds, baremada i ordena-
da.

6.5 Les sol·licituds d’admissió s’aten-
dran pel tipus i ordre de les peticions, en
primer lloc totes les peticions preferents i
després les no preferents. Per cada centre,
sempre que hi hagi places vacants per a
l’ensenyament demanat s’atendran en pri-
mer lloc les primeres peticions preferents i
successivament, les segones, les terceres,
les quartes... fins que no hi hagi més peti-
cions preferents o s’esgotin les places va-
cants del centre. A continuació s’atendran
amb el mateix criteri les peticions no prefe-
rents.

6.6 En el primer curs de l’educació in-
fantil, de l’educació primària i de l’educa-
ció secundària obligatòria, si no pot ser
atesa cap de les peticions del sol·licitant,
la comissió d’escolarització li ofereix una
plaça escolar en un altre centre. En el cas
que el sol·licitant, un cop informat, no es-
tigui d’acord amb la plaça oferta, pot de-
manar al president de la comissió d’esco-
larització una altra plaça d’entre les vacants
existents.
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Per a la resta de cursos de l’educació in-
fantil i dels ensenyaments obligatoris, no-
més es farà oferta de plaça quan el sol·li-
citant no pugui o no vulgui continuar en el
centre on està escolaritzat i així ho manifes-
ti a la comissió.

Article 7 Sorteig públic
Per tal de resoldre les situacions d’empat

que es produeixin en aplicar els criteris de
prioritat, s’assignarà aleatòriament un nú-
mero a cada sol·licitud presentada i es farà
públic en la relació baremada de sol·licituds.
Seguint el procediment i en els dies, els llocs
i les hores que es detallen a l’annex 5,
s’efectuaran els sorteigs públics per tal de
determinar, per a cada un dels ensenya-
ments, el número a partir del qual es farà
l’ordenació de les corresponents sol·licituds
en cas d’empat.

En el cas dels ensenyaments d’idiomes
en les escoles oficials, el procediment d’or-
denació i el dia, el lloc i l’hora on s’efectu-
arà el sorteig, es faran públics al tauler
d’anuncis de cada escola.

Article 8. Simultaneïtat d’ensenyaments ar-
tístics de música o dansa i l’educació se-
cundària obligatòria

L’alumnat que cursi o opti per cursar els
ensenyaments de grau mitjà de música o
de dansa en conservatoris, ho pot fer cons-
tar a la sol·licitud de preinscripció i, en
aquest cas, i d’acord amb el que estableix
l’article 8 del Decret 252/2004, d’1 d’abril,
tindrà prioritat, entre les peticions preferents
o entre les no preferents, per accedir a les
places d’educació secundària obligatòria als
centres que figuren a l’annex 4 d’aquesta
Resolució. En el moment de formalitzar la
matrícula, aquest alumnat ha d’acreditar que
està matriculat o pendent de matriculació
en un conservatori per cursar ensenyaments
de grau mitjà.

Article 9. Admissió als cicles formatius de
formació professional

9.1 Per optar a cursar un cicle formatiu
de formació professional cal formalitzar la
sol·licitud corresponent encara que s’esti-
guin cursant altres ensenyaments al mateix
centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presen-
tar al centre i per a l’ensenyament demanat
en primer lloc.

9.2 En l’accés per prova als cicles for-
matius de grau mitjà i de grau superior, el
compliment dels requisits d’edat s’entén
dins de l’any natural.

9.3 Per als cicles formatius de grau mit-
jà, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els
criteris generals establerts a l’annex 3
d’aquesta Resolució. Un cop aplicats els cri-
teris anteriors, s’atén a la nota mitjana dels
tres primers cursos d’educació secundària
obligatòria o a la qualificació de la prova
d’accés. Si la qualificació de la prova d’ac-
cés no és numèrica, es considera que és
un 5.

9.4 Per als cicles formatius de grau su-
perior, les sol·licituds s’ordenen de la ma-
nera següent: en un primer bloc, les sol·-
licituds de l’alumnat procedent de batxillerat
que hagi cursat les modalitats prioritàries o
de COU que hagi cursat l’opció equivalent

a una de les modalitats prioritàries per als
cicles corresponents, segons el que esta-
bleix la disposició addicional segona del Real
decret 777/1998, de 30 d’abril, o que hagi
superat la prova d’accés. En un segon bloc,
les sol·licituds de l’alumnat que hagi cursat
altres modalitats de batxillerat o altres en-
senyament amb dret a accés. Totes les sol·li-
cituds del primer bloc tenen prioritat davant
de les del segon bloc.

Dins de cada bloc les sol·licituds s’orde-
nen segons la qualificació mitjana de l’ex-
pedient acadèmic del batxillerat o a la qua-
lificació de la prova d’accés de l’alumnat. Si
la qualificació de la prova d’accés no és
numèrica, es considera que és un 5. En cas
d’empat s’apliquen els criteris generals es-
tablerts en l’annex 3 d’aquesta Resolució, i
si cal, el sorteig que preveu l’article 7
d’aquesta Resolució.

Article 10 Admissió als cicles formatius
d’arts plàstiques i disseny

Per a l’admissió als ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny s’ha de superar una
prova d’accés, d’acord amb el que disposa
l’article 48 de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu.

En aplicació dels articles 6.2 i 7.2 del
Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels
cicles de formació específica d’arts plàsti-
ques i disseny de Catalunya, queda exempt
de realitzar la prova d’accés per als cicles
de formació específica de grau mitjà qui
disposi del títol de tècnic o de tècnic supe-
rior d’un cicle d’arts plàstiques i disseny de
la mateixa família o hagi superat els cursos
comuns de graduat en arts aplicades i ofi-
cis artístics, d’acord amb el decret que
estableix el títol professional corresponent;
per als cicles de formació específica de grau
superior, queda exempt de la prova d’ac-
cés qui hagi superat en el batxillerat l’assig-
natura de fonaments de disseny i dues ma-
tèries més concordants amb els estudis als
quals es vol ingressar o qui disposi d’un títol
de tècnic superior de la mateixa família pro-
fessional o del títol de graduat en arts apli-
cades en alguna especialitat del mateix
àmbit, d’acord amb el decret que estableix
el títol professional corresponent .

Les sol·licituds, tant de qui hagi superat
la prova d’accés com de qui està exempt
de realitzar-la en aplicació de la normativa
general, s’ordenen segons la nota de la
prova d’accés o segons la nota de l’expe-
dient acadèmic dels ensenyaments que
donen dret a l’exempció de la prova esmen-
tada. En el supòsit de produir-se situacions
d’empat, s’apliquen els criteris de l’annex 3
d’aquesta Resolució, i si cal, el sorteig que
preveu l’article 7 d’aquesta Resolució.

Article 11. Admissió als ensenyaments de
grau mitjà de música i de dansa

11.1 Per accedir al grau mitjà dels en-
senyaments de música i dansa, l’alumnat ha
d’haver superat una prova d’accés, d’acord
amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, i el Decret
331/1994, de 29 de setembre, pel qual s’es-

tableix l’ordenació curricular dels ensenya-
ments musicals de grau mitjà i se’n regula
la prova d’accés.

Els interessats que hagin superat la pro-
va en qualsevol convocatòria o que estiguin
exempts de realitzar-la, segons l’annex 3 del
Reial decret 986/1991, de 14 de juny, han
de formalitzar la sol·licitud d’admissió du-
rant el període de presentació de sol·licituds
de preinscripció, adjuntant la documenta-
ció acreditativa corresponent.

11.2 Si el nombre de sol·licituds d’alum-
nat que reuneix els requisits és superior al
de places vacants, les sol·licituds d’admissió
s’ordenen d’acord amb la qualificació obtin-
guda a la prova d’accés o per la qualificació
mitjana de l’expedient corresponent als
ensenyaments que donen dret a l’exemp-
ció de la prova. En el supòsit d’empat, s’apli-
quen els criteris d’admissió que consten a
l’annex 3 i si cal, el sorteig que preveu l’ar-
ticle 7 d’aquesta Resolució.

11.3 S’estableixen quatre àrees territo-
rials de proximitat que corresponen a l’àm-
bit dels Serveis Territorials a Girona, al dels
Serveis Territorials a Lleida, al dels Serveis
Territorials a Tarragona i a les Terres de
l’Ebre, i al format pels Serveis Territorials a
Barcelona I-ciutat, Barcelona II-comarques,
Baix Llobregat i Vallès Occidental.

Els directors o directores dels Serveis Ter-
r i tor ia ls a Tarragona, Girona, L le ida i
Barcelona I-ciutat nomenen les comissions
d’escolarització corresponents, així com el
seu president, que serà un inspector o una
inspectora d’educació.

Formen part de les comissions d’escola-
rització, a més de la presidència i a propos-
ta dels respectius ens o sectors, dos repre-
sentants de les administracions locals
titulars de conservatoris, un director d’un
conservatori o d’un centre sufragat amb fons
públics que imparteixi ensenyaments de
grau mitjà de música o de dansa, i un re-
presentant del sector de pares i mares i un
altre del sector de l’alumnat que siguin
membres de consells escolars d’un conser-
vatori o d’un centre sufragat amb fons pú-
blics.

11.4 En un termini de cinc dies a partir
de la publicació de la relació de l’alumnat
admès, cal que el centre lliuri a la comissió
d’escolarització de l’àrea corresponent les
sol·licituds que no han pogut ser ateses,
amb la puntuació obtinguda a la prova d’ac-
cés i la documentació acreditativa corres-
ponent, i el nombre de places ofertes així
com les vacants per especialitats, indicant,
si és el cas, que no hi ha cap plaça dispo-
nible.

Les comissions d’escolarització de l’àrea
assignen les places vacants disponibles per
als ensenyaments sol·licitats, d’acord amb
les preferències manifestades a les sol·li-
cituds i els criteris d’admissió, i comuniquen
als centres i als interessats el resultat de
l’assignació.

Article 12. Admissió als centres integrats
amb ensenyaments artístics de música o de
dansa

Per a l’accés als centres integrats que im-
parteixin ensenyaments d’educació primà-
ria, educació secundària obligatòria o bat-
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xillerat i ensenyaments de música o de
dansa, l’alumnat ha de superar la prova
d’accés en l’especialitat de música o en la
de dansa, segons correspongui.

L’admissió s’efectua d’acord amb la qua-
lificació obtinguda a la prova, de més alta a
més baixa, i de manera separada per a
música i la dansa.

Si es produeix un empat, s’apliquen els
criteris generals detallats a l’annex 3 i, si cal,
el sorteig previst a l’article 7 d’aquesta
Resolució.

Article 13. Admissió a les escoles oficials
d’idiomes

13.1 Per accedir als ensenyaments
d’idiomes en les escoles oficials és requisit
imprescindible acreditar haver cursat el pri-
mer cicle de l’ensenyament secundari obli-
gatori o tenir el títol de graduat escolar o el
certificat d’escolaritat o d’estudis primaris.

13.2 D’acord amb el calendari de l’an-
nex 1, cada escola oficial fa públic al tauler
d’anuncis del centre el calendari d’actuaci-
ons, que inclou les dates en què es realitzen
les proves de nivell que preveu l’article 15.2
de l’esmentat Decret 252/2004, d’1 d’abril,
per a l’alumnat que vulgui accedir a cursos
de l’idioma sol·licitat posteriors al primer.

13.3 Les sol·licituds d’admissió es nu-
meren correlativament per idiomes i cursos,
o bé, si s’escau, per idiomes i proves de
nivell.

13.4 Quan el nombre de sol·licituds
d’admissió per a un determinat idioma i curs
sigui superior al nombre de vacants ofertes,
l’ordre d’admissió s’estableix per sorteig
públic, d’acord amb el que preveuen els
articles 15.1 i 15.2 del Decret 252/2004, d’1
d’abril, i l’article 7 d’aquesta Resolució.

13.5 Les escoles oficials d’idiomes fan
pública al tauler d’anuncis la documentació
que cal aportar per a la formalització de la
matrícula. En el moment de formalitzar la
matrícula l’alumnat en fa efectiu l’ import.

Article 14. Composició i funcions de les
comissions d’escolarització

14.1 Cada directora o director dels ser-
veis territorials del Departament d’Educació
disposa, en el seu àmbit territorial, la cons-
titució de les comissions d’escolarització
que siguin necessàries, sense perjudici
d’allò que s’estableix en la disposició addi-
cional d’aquesta Resolució per al territori de
la ciutat de Barcelona.

La composició i funcions de les comissi-
ons d’escolarització són les previstes a l’ar-
ticle 19 del Decret 252/2004, d’1 d’abril, a
excepció de la prevista en el punt 19.3.d).

14.2 Les comissions d’escolarització
proposen a la directora o al director dels
serveis territorials corresponents l’assigna-
ció de plaça escolar a l’alumnat que hagi
al·legat necessitats educatives específiques,
tenint en compte els informes especialitzats
i les diferents cultures de procedència i les
necessitats específiques de l’alumnat, així
com la voluntat expressada en la sol·licitud
pels seus pares, mares, tutors o tutores,
guardadors o guardadores, i formalitzen l’as-
signació d’acord amb la corresponent re-
solució de la directora o del director dels
serveis territorials.

Les comissions d’escolarització ofereixen
lloc escolar a l’alumnat les sol·licituds del
qual, per a l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria,
no hagin pogut ser ateses pels directors o
les directores dels centres públics o pels
titulars dels centres privats sufragats amb
fons públics, en el marc de l’oferta de pla-
ces existents.

Les comissions d’escolarització compro-
ven la correcció del resultat de l’assignació
de places a l’alumnat i el comuniquen als
centres afectats perquè publiquin la relació
d’alumnat admès.

14.3 Les comissions d’escolarització no
finalitzen la seva actuació fins que es cons-
titueix la comissió d’escolarització que cor-
respon al curs següent.

14.4 El director general de Centres Do-
cents nomena, quan calgui, les comissions
d’escolarització que hagin d’actuar en àre-
es territorials que afectin dos o més serveis
territorials.

Article 15. Relació de sol·licitants admesos
15.1 Els centres docents publiquen, si

més no al seu tauler d’anuncis i en relació
amb l’alumnat que va sol·licitar plaça en
primer lloc en cadascun d’aquests, la rela-
ció de places i centres escolars que els han
estat assignats.

Les oficines municipals d’escolarització
publiquen les relacions d’assignació de pla-
ces per als centres i ensenyaments del
municipi.

15.2 El director o la directora del centre
públic i el titular del centre privat, un cop
feta la reunió del consell escolar per valorar
el procés de preinscripció, fan constar en el
suport informàtic facilitat pel Departament
d’Educació que s’han complert, en allò que
és competència del centre, les normes d’ad-
missió de l’alumnat, així com les incidènci-
es produïdes, en cas que n’hi hagi hagut.
Aquesta informació, degudament impresa i
signada, s’arxiva al centre.

En els ensenyaments sense suport de
l’aplicació informàtica per al procés de pre-
inscripció cal que el director o la directora
del centre públic i el titular del centre privat,
facin arribar als serveis territorials correspo-
nents una certificació amb la mateixa infor-
mació.

Article 16. Matriculació
16.1 La matrícula de l’alumnat admès es

formalitza en les dates que s’estableixen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

16.2 Per a la formalització de la matrí-
cula cal presentar la documentació que
acredita el compliment dels requisits aca-
dèmics o altres que siguin exigibles, si no
s’han presentat ja amb anterioritat.

16.3 L’alumnat que per causes justifica-
des no pot aportar la documentació acredi-
tativa corresponent, se’l matricula condici-
onalment.

La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici
del curs, no la presenta o no acredita que
ha iniciat els tràmits de convalidació. Si fos
el cas, la matrícula s’ajusta al curs o nivell
per al qual s’acreditin els requisits acadè-
mics, sempre que aquest s’imparteixi en el
centre.

16.4 Els centres que tinguin autoritzats
i en funcionament ensenyaments de batxi-
llerat en règim nocturn, han d’ajustar les
condicions d’inscripció al que preveu la
normativa que els regula. Només es poden
matricular en règim nocturn persones que
tinguin divuit anys o més i aquelles d’edat
compresa entre setze i divuit anys que acre-
ditin la impossibilitat de seguir estudis en
règim diürn per motius laborals. L’acredita-
ció d’aquesta circumstància es fa presen-
tant el document d’afiliació a la Seguretat
Social o, si no té obligació d’estar afiliat, la
certificació del familiar titular de l’empresa i
la declaració dels tutors legals. El consell
escolar del centre pot valorar, en defecte
d’aquestes, altres motius d’admissibilitat. En
aquest cas, aquesta circumstància es farà
constar, degudament raonada, a l’acta de
la sessió corresponent.

Els torns ordinaris de tarda dels cicles for-
matius són de règim diürn. Per tant, l’alum-
nat d’aquests ensenyaments està matricu-
lat en règim diürn.

16.5 L’alumnat que no formalitzi la
matrícula en el període establert a l’annex
1 es considera que renuncia a la plaça
adjudicada. La matrícula de l’alumnat as-
signat en el procés de preinscripció s’ha
d’informar en el mòdul informàtic d’admis-
sió del curs corresponent, en el termini
previst a l’annex 1.

16.6 Els directors i les directores dels
centres públics i els titulars dels centres pri-
vats concertats, o persona en qui deleguin,
mantindran una entrevista amb els pares,
tutors o guardadors dels alumnes menors
d’edat que es matriculin per primera vegada
al centre, per tal d’informar-los de tots els
aspectes del centre, en particular en relació
amb el seu projecte educatiu i lingüístic, i
d’atendre les consultes que els formulin.

16.7 Un cop realitzades les avaluacions
finals del curs 2004-2005, els directors dels
centres públics i els titulars dels centres
privats concertats comunicaran als alumnes
del centre, o als seus tutors si són menors
d’edat, el nivell que els correspon cursar i
els demanaran la confirmació per escrit de
la seva continuïtat. Per facilitar aquest trà-
mit, que es pot fer en el marc de la matrí-
cula ordinària, convé, sempre que els recur-
sos informàtics del centre ho permetin,
facilitar un full amb les dades de l’interes-
sat, de manera que només calgui comple-
tar les noves dades i, si és el cas, corregir
les que no siguin correctes. Aquesta confir-
mació s’ha de fer en el termini assenyalat a
l’annex 1 i ha d’incloure, com a mínim, les
dades per al Departament d’Educació que
s’assenyalen a l’annex 6. L’alumnat que no
confirmi la seva continuïtat en el període es-
tablert es considera que renuncia a conti-
nuar escolaritzat en el centre.

16.8 Acabat el procés ordinari de ma-
trícula dels diferents ensenyaments, la di-
recció o la titularitat del centre ha de comu-
nicar al Departament d’Educació, en les
dates i pel procediment que s’indica a l’an-
nex 1, les dades d’escolarització correspo-
nents. Si al finalitzar el termini establert a
l’annex 1 no s’han rebut aquestes dades
s’entén que el centre no té alumnat en l’en-
senyament i curs corresponents.



Full de disposicions i actes administratius

250

16.9 Quan després del procés ordinari
de matrícula en un crèdit d’un cicle de for-
mació professional restin vacants, el centre
pot admetre matrícula parcial en aquest
crèdit de persones que exerceixen una ac-
tivitat laboral i que compleixen les condici-
ons d’accés al cicle corresponent. En el cas
que hi hagi més sol·licitants que vacants,
s’apliquen els criteris d’admissió de l’article
9 d’aquesta Resolució.

16.10 Un cop acabat el procés de pre-
inscripció, les sol·licituds d’admissió en edu-
cació infantil, en educació primària i en
educació secundària obligatòria, que es
produeixin tant abans de començar com al
llarg del curs escolar només s’atendran, en
el marc de les places vacants existents, si
corresponen a alumnes no escolaritzats a
Catalunya, si es deriven de canvis de muni-
cipi dels pares, tutors o guardadors, o si
s’al·leguen altres circumstàncies excepcio-
nals no previsibles en el període ordinari de
preinscripció.

Les sol·licituds es poden presentar en el
centre sol·licitat, que admet l’alumne si dis-
posa de vacants en l’ensenyament i curs
demanat i sempre que compleixi les condi-
cions abans esmentades. Si el centre no
disposa de vacants o es tracta d’alumnes
amb necessitats educatives específiques, es
remet a la comissió d’escolarització que
procedeix a assignar una plaça escolar
d’acord amb l’establert en l’article 19.3.b)
del Decret 252/2004, d’1 d’abril, i amb el
procediment establert en els articles 14.2,
18 i 19 d’aquesta Resolució.

En els casos que els alumnes ja estiguin
escolaritzats, s’ha de realitzar la matrícula
en el nou centre i formalitzar la baixa en el
centre de procedència.

Article 17. Condicions d’edat per a la ma-
trícula

17.1 Per ser admès en un centre que
atengui infants de fins a tres anys, l’infant
ha de tenir, com a mínim, quatre mesos l’1
de setembre de 2005. Aquests centres
poden també admetre al llarg del curs nens
i nenes de més de quatre mesos.

17.2 Es poden matricular al primer curs
d’educació infantil els infants que durant
l’any 2005 compleixin els 3 anys.

17.3 Es pot matricular al primer curs
d’educació primària l’alumnat que complei-
xi sis anys durant l’any 2005 i tot aquell
d’edat diferent al qual correspongui cursar
aquest nivell educatiu perquè procedeix del
darrer curs d’educació infantil.

17.4 Es pot matricular al primer curs
d’educació secundària obligatòria l’alumnat
que compleixi dotze anys durant l’any 2005
i aquell d’edat diferent al qual correspongui
acadèmicament iniciar aquesta etapa edu-
cativa.

Article 18. Escolarització de l’alumnat amb
discapacitats físiques, psíquiques o senso-
rials o amb trastorns greus de personalitat
o de conducta

18.1 L’alumnat amb discapacitats físi-
ques, psíquiques o sensorials o amb tras-
torns greus de personalitat o de conducta
s’escolaritza preferentment en centres do-
cents ordinaris.

El procediment d’escolarització d’aquest
alumnat en els centres docents sufragats
amb fons públics es duu a terme d’acord
amb el que disposen el Decret 299/1997,
de 25 de novembre, sobre l’atenció educa-
tiva a l’alumnat amb necessitats educatives
especials, i el Decret 252/2004, d’1 d’abril.

18.2 L’escolarització es duu a terme en
unitats o centres d’educació especial quan,
un cop avaluades les necessitats educati-
ves especials de l’alumne, es considera que
no pot ser atès adequadament en una uni-
tat ordinària durant la totalitat o una àmplia
part de l’horari escolar.

18.3 L’alumnat que, d’acord amb el De-
cret 299/1997, de 25 de novembre, s’es-
colaritza de manera compartida entre un
centre ordinari i un centre d’educació espe-
cial, es matricularà al centre en el qual,
d’acord amb la corresponent Resolució de
la direcció dels Serveis Territorials, tingui una
major permanència. Aquesta escolarització
no pot comportar el trasllat de l’alumnat
entre els dos centres durant l’horari lectiu.

18.4 Prèviament a la seva preinscripció,
correspon als equips d’assessorament i ori-
entació psicopedagògica (EAP) del sector
on l’alumne o l’alumna tingui la residència
habitual, informar i orientar la família sobre
els centres de la seva àrea de proximitat o
de l’àmbit dels serveis territorials en els quals
podrà ser atès adequadament, i emetre un
dictamen d’escolarització de caràcter per-
sonal.

Aquest dictamen ha d’incloure, com a mí-
nim:

a) Una avaluació de les possibilitats d’au-
tonomia personal i social i de les compe-
tències comunicatives, així com la identifi-
cació del tipus i grau d’aprenentatge assolit
en relació amb els continguts bàsics dels
currículums de l’educació infantil, de l’edu-
cació primària o de l’educació secundària
obligatòria, segons escaigui, i d’altres con-
dicions significatives per al procés d’ense-
nyament i aprenentatge.

b) Una estimació raonada dels ajuts, els
suports i les adaptacions que pot requerir,
amb indicació de la seva finalitat, amb rela-
ció al progrés de l’alumne o alumna en les
àrees del currículum escolar i, en el seu cas,
en aspectes generals d’autonomia personal
i social i competències comunicatives.

c) Una proposta raonada d’escolaritza-
ció, que ha d’incloure normalment més d’un
centre docent, segons les dotacions i infra-
estructures existents en els centres docents,
de la proximitat del domicili familiar de
l’alumne o alumna, de la facilitat en el trans-
port i de les preferències expressades pels
pares, tutors o guardadors.

Quan, excepcionalment i per la singulari-
tat de les necessitats de l’alumne o alumna,
es faci una proposta d’escolarització en un
centre docent dependent d’uns altres ser-
veis territorials del Departament d’Educació,
l’escolarització es realitzarà amb la consul-
ta prèvia als serveis territorials correspo-
nents i únicament si ambdós serveis en
confirmen la viabilitat.

18.5 Els pares o tutors legals han de ser
informats i escoltats pel professional de
l’EAP sobre el contingut del dictamen i es-
pecialment en relació amb les condicions i
possibilitats d’escolarització.

18.6 Si hi ha coincidència entre l’opció
dels pares, tutors o guardadors de l’alumne
o alumna i la proposta d’escolarització i
aquesta no requereix recursos addicionals,
s’inicien els tràmits d’admissió.

18.7 En el cas de no-coincidència, que
s’ha de manifestar per escrit, o quan la pro-
posta d’escolarització requereixi recursos
addicionals que no es puguin proporcionar
en el centre a l’inici del curs, la Inspecció
d’Educació, a la vista del dictamen de l’EAP
i dels recursos existents als centres, un cop
escoltats els pares o tutors legals, eleva la
proposta d’escolarització a la directora o al
director dels serveis territorials del Depar-
tament d’Educació per tal que resolgui.

La resolució de la directora o del director
dels serveis territorials ha de ser anterior a
la publicació de la relació d’alumnat admès,
la qual ha d’incloure aquest alumnat.

En el supòsit que els tutors legals optin
per la matrícula en un centre diferent al que
proposin inicialment els serveis territorials
del Departament d’Educació, cal informar-
los, abans de resoldre, de l’existència o no
de serveis de transport i menjador i, si fos
el cas, de les condicions per a la seva gra-
tuïtat.

El president o la presidenta de la comis-
sió d’escolarització, segons el tipus de ne-
cessitats educatives especials al·legades a
la sol·licitud, pot instar l’elaboració d’aquest
dictamen. Cal que L’EAP l’elabori i el lliuri
dins el termini que la comissió assenyali.

18.8 A efectes de l’acreditació de con-
dicions de discapacitat, es considera el
certificat del Centre d’Atenció al Disminuït
del Departament de Benestar i Família o, en
el seu defecte, un informe de l’EAP en el
qual s’indiqui el fet de l’existència d’indicis
raonables que l’alumne o alumna presenta
discapacitat.

18.9 En el cas d’alumnat amb necessi-
tats educatives especials derivades de dis-
capacitats auditives greus i permanents, la
proposta d’escolarització es fa prioritària-
ment als centres ordinaris designats pels
serveis territorials com a centres d’agrupa-
ment d’alumnat sord. A tal efecte, en
aquests centres les places reservades a
alumnat amb necessitats educatives espe-
cials es destinaran preferentment a l’alum-
nat amb aquestes discapacitats.

Article 19. Escolarització de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques deriva-
des de situacions socioeconòmiques o so-
cioculturals desafavorides, o associades a
la nova incorporació al sistema educatiu

19.1 L’alumnat amb necessitats educa-
tives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals desafa-
vorides, així com l’alumnat de nova incor-
poració al sistema educatiu amb necessi-
tats educatives específiques associades a
aquesta circumstància, s’escolaritza en el
conjunt de centres sufragats amb fons pú-
blics, tot atenent les peticions dels seus pa-
res, tutors o guardadors i la proximitat dels
centres al domicili familiar, i afavorint la seva
millor escolarització i socialització.

19.2 Tant els centres sostinguts amb
fons públics com les famílies compten amb
la col· laboració i l’assessorament dels
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equips, serveis i programes del Departament
d’Educació, així com la dels serveis socials
i entitats de caràcter social que actuen al
municipi, coordinats per la Inspecció d’Edu-
cació, amb la finalitat d’afavorir, en cada cas,
l’escolarització més adequada. Aquest as-
sessorament es pot iniciar amb antelació a
la preinscripció i matrícula i té en compte
els criteris establerts per la comissió d’es-
colarització.

La petició d’assessorament la poden for-
mular els mateixos pares o tutors, o guar-
dadors, adreçant-se, si s’escau, a la Inspec-
ció d’Educació o fent-ho constar en el
moment de la preinscripció o de la sol·licitud
d’escolarització.

19.3 La Inspecció d’Educació cal que
informi la comissió d’escolarització de les
peticions d’assessorament rebudes per a
l’escolarització d’aquest alumnat, d’acord
amb el que es determina en l’apartat ante-
rior.

19.4 Per a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques derivades de situ-
acions socioeconòmiques o socioculturals
desafavorides la presidenta o el president
de la comissió d’escolarització ha de dema-
nar a l’EAP un informe sobre les necessi-
tats educatives de cada alumne i la proxi-
mitat del domicili familiar del sol·licitant al
centre demanat. L’informe emès es lliura a
la presidència de la comissió d’escolaritza-
ció.

Si de la informació disponible es deriva
l’assignació de places de reserva o la ne-
cessitat de recursos addicionals, la presi-
denta o el president de la comissió, tenint
en compte la voluntat dels pares, tutors o
guardadors, fa una proposta d’escolaritza-
ció a la directora o al director dels serveis
territorials, que resol les sol·licituds i ho
comunica al centre receptor, als interessats
i a la comissió o subcomissió d’escolaritza-
ció.

19.5 Per a l’alumnat de nova incorpo-
ració al sistema educatiu amb necessitats
educatives específ iques associades a
aquesta circumstància, la comissió d’esco-
larització valora, tenint en compte les da-
des globals de la zona, la necessitat d’as-
signar-lo a places de reserva. Si és el cas,
tenint en compte la voluntat dels pares o
tutors o guardadors, fa una proposta d’es-
colarització a la directora o al director dels
serveis territorials, qui resol i ho comunica
al centre receptor, als interessats i a la co-
missió d’escolarització.

L’aplicació d’aquest darrer procediment
no exclou el que es preveu a l’apartat ante-
rior si l’alumne o l’alumna té també neces-
sitats educatives específiques derivades de
situacions socioeconòmiques o sociocultu-
rals desafavorides.

19.6 A proposta raonada de la directo-
ra o del director dels serveis territorials, s’as-
signen els ajuts que poden rebre els cen-
tres docents sufragats amb fons públics que
atenguin alumnat amb necessitats educati-
ves específiques derivades de situacions so-
cioeconòmiques o socioculturals desafavo-
rides i alumnat de nova incorporació al
sistema educatiu amb necessitats educati-
ves específiques associades a aquesta cir-
cumstància.

Article 20. Recursos i reclamacions
20.1 Contra la relació d’alumnat admès

i altres decisions del centre sobre l’admis-
sió de l’alumnat es pot reclamar, en el ter-
mini de 3 dies hàbils, davant el director o la
directora del centre públic o el titular del
centre privat sufragat amb fons públics, els
quals hauran de donar resposta el primer
dia hàbil següent. Contra les decisions re-
latives a aquestes reclamacions es pot in-
terposar recurs d’alçada, en el cas dels
centres públics, o reclamació en el termini
de 3 dies hàbils, en el cas dels centres
privats sufragats amb fons públics, davant
el corresponent director o directora dels
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació. Contra la resolució d’aquesta recla-
mació es podrà presentar recurs d’alçada
davant el director general de Centres Do-
cents.

20.2 Les persones interessades poden
presentar reclamacions davant la comissió
d’escolarització en relació amb les decisi-
ons d’aquest òrgan que els afectin, en el
termini de 3 dies hàbils. Contra les decisi-
ons de la comissió d’escolarització es pot
interposar recurs d’alçada davant el corres-
ponent director o directora dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació, la
resolució del qual posa f i a la via ad-
ministrativa.

20.3 Contra les resolucions dels direc-
tors o les directores dels serveis territorials
del Departament d’Educació relatives a l’es-
colarització d’alumnat amb necessitats edu-
catives específiques, es pot presentar recurs
d’alçada davant del director general d’Or-
denació i Innovació Educativa.

20.4 Les resolucions dels directors o di-
rectores dels serveis territorials que impli-
quin la matriculació de l’alumne o alumna
en un centre diferent d’aquell en el qual es
troba escolaritzat, no es fan efectives fins
que finalitza el termini de presentació del
possible recurs d’alçada. En el cas que es
presenti recurs, se suspèn l’execució de la
resolució fins que la direcció general com-
petent resol el recurs.

Aquests recursos i reclamacions s’han de
resoldre dins un termini que garanteixi l’ade-
quada escolarització de l’alumne o alumna.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Correspon al Consorci d’Educació de Bar-
celona regular específicament el nombre i
composició de les comissions d’escolarit-
zació en l’àmbit del municipi de Barcelona,
resoldre els recursos i reclamacions sobre
les decisions relatives a l’admissió de l’alum-
nat, determinar i assignar als organismes
propis l’exercici de les diferents responsa-
bilitats i actuacions previstes en el marc
normatiu vigent, d’acord amb la Llei 22/
1998, de 30 de desembre, de la Carta Mu-
nicipal de Barcelona, que crea el Consorci
d’Educació de Barcelona, amb el Decret 84/
2002, de 5 de febrer, de constitució del
Consorci que n’estableix els seus Estatuts
i amb el Decret 252/2004, d’1 d’abril.

En el cas del municipi de Barcelona, les
referències fetes en aquesta resolució als
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació, als ajuntaments, a les oficines muni-

cipals d’Escolarització i a la direcció dels
serveis territorials, s’entenen fetes al Con-
sorci d’Educació de Barcelona.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 11 de març de 2005

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

ANNEX 1

Calendari de preinscripció i matrícula

Llars d’infants
Els ajuntaments que tenen delegades

competències en relació a les llars d’infants
i el Consorci d’Educació de Barcelona pel
que fa al municipi de Barcelona poden es-
tablir un calendari propi que s’haurà de fer
públic el dia 1 d’abril de 2005 i ha d’estar
comprès entre el 2 de maig i el 17 de juny.

En cas de no establir cap calendari propi
i per la resta de municipis el calendari és el
següent:

Període de presentació de sol·licituds:
entre el 2 i el 13 de maig de 2005, ambdós
inclosos.

Publicació de relacions baremades de
l’alumnat: 20 de maig de 2005.

Termini de reclamació a les relacions ba-
remades: 23, 24, 25 de maig de 2005.

Publicació de la relació definitiva d’alum-
nat admès: 27 de maig de 2005.

Període de matrícula: del 6 al 10 de juny
de 2005, ambdós inclosos.

Educació infantil, educació primària, centres
integrats, educació secundària obligatòria

Difusió de l’oferta inicial: 29 de març de
2005.

Període de presentació de sol·licituds:
entre el 4 i el 15 d’abril de 2005, ambdós
inclosos.

Publicació de relacions baremades de
l’alumnat: 21 d’abril de 2005.

Termini de reclamació a les relacions ba-
remades: 22, 25 i 26 de d’abril de 2005.

Publicació de les relacions baremades de-
finitives: 28 d’abril de 2005.

Difusió de l’oferta final: 17 de maig de
2005.

Publicació de les relacions d’alumnat ad-
mès: 24 de maig de 2005.

Període de matrícula: del 30 de maig al 3
de juny de 2005. Simultàniament s’ha d’in-
formar la matrícula en el mòdul informàtic
d’admissió del curs corresponent, però, si
resulta més convenient per a l’organització
del centre, aquest tràmit es pot fer global-
ment al finalitzar el període de matrícula, des
del dia hàbil següent.
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En el cas de l’educació secundària obli-
gatòria, la matrícula està condicionada a la
superació del curs en què està escolaritzat
l’alumne o alumna i a la matrícula en un con-
servatori si fos el cas.

Confirmació de continuïtat de l’alumnat
que segueix al centre: abans del 30 de juny
de 2005, segons el calendari que estableixi
cada centre.

Comunicació de les dades d’escolaritza-
ció: del 27 de juny al 8 de juliol de 2005, en
disposar de les dades, pel procediment in-
formàtic establert.

Els centres integrats podran adaptar
aquest calendari als requeriments derivats
de la realització de la prova d’accés previs-
ta a l’article 12. En tot cas hauran de res-
pectar el període de presentació de sol·li-
cituds i faran públic al tauler d’anuncis,
abans del dia 1 d’abril, el seu calendari d’ac-
tuacions.

Ensenyaments postobligatoris de règim ge-
neral

Difusió de l’oferta inicial: 13 de maig de
2005.

Període de presentació de sol·licituds: del
17 al 27 de maig de 2005, ambdós inclo-
sos.

Publicació de les relacions baremades: 6
de juny de 2005.

Termini de reclamació a les relacions ba-
remades de l’alumnat: 7, 8 i 9 de juny de
2005.

Introducció de notes: fins al 15 de juny
de 2005.

Publicació de les relacions baremades de-
finitives: 16 de juny de 2005.

Difusió de l’oferta final: 28 de juny de
2005.

Publicació de les relacions d’alumnat ad-
mès: 1 de juliol de 2005.

Període de matrícula: del 4 al 8 de juliol
de 2005.

Comunicació de les dades d’escolaritza-
ció: de l’11 al 15 de juliol de 2005, pel pro-
cediment informàtic establert.

El termini de presentació de la l’acredita-
ció de les qualificacions del batxillerat o de
la prova d’accés és fins al 15 de juny de
2005.

Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
Difusió de l’oferta inicial: 13 de maig de

2005
Període de presentació de sol·licituds: del

17 al 27 de maig de 2005, ambdós inclo-
sos.

Publicació de les relacions baremades de
l’alumnat: 6 de juny de 2005.

Termini de reclamació a les relacions ba-
remades: 7, 8 i 9 de juny de 2005.

Introducció de notes: fins al 15 de juny
de 2005

Publicació de les relacions baremades de-
finitives: 16 de juny de 2005.

Difusió de l’oferta final: 28 de juny de 2005
Publicació de les relacions d’alumnat ad-

mès: 1 de juliol de 2005.
Període de matrícula: del 4 al 8 de juliol

de 2005.
Comunicació de les dades d’escolaritza-

ció: de l’11 al 15 de juliol de 2005, pel pro-
cediment informàtic establert.

Ensenyaments de grau mitjà de música
Període de presentació de sol·licituds: del

18 al 29 d’abril de 2005, ambdós inclosos.
Publicació de les relacions baremades de

l’alumnat: 27 de juny de 2005.
Termini de reclamació a les relacions ba-

remades: 28, 29 i 30 de juny de 2005.
Publicació de les relacions d’alumnat ad-

mès: 1 de juliol de 2005.
Període de matrícula: del 4 al 8 de juliol

de 2005.

Ensenyaments de grau mitjà de dansa
Període de presentació de sol·licituds: del

18 al 29 d’abril de 2005, ambdós inclosos.
Publicació de les relacions baremades de

l’alumnat: 24 de maig de 2005.
Termini de reclamació a les relacions ba-

remades: 25, 26 i 27 de maig de 2005.
Publicació de les relacions d’alumnat ad-

mès: 31 de maig de 2005.
Període de matrícula: del 6 al 10 de juny

de 2005.

Ensenyaments superiors de disseny
Període de presentació de sol·licituds: del

17 al 27 de maig de 2005, ambdós inclo-
sos.

Publicació de les relacions baremades de
l’alumnat: 27 de juny de 2005.

Termini de reclamació a les relacions ba-
remades: 28, 29 i 30 de juny de 2005.

Publicació de les relacions d’alumnat ad-
mès: 1 de juliol de 2005.

Període de matrícula: del 4 al 8 de juliol
de 2005.

Ensenyaments de conservació i restauració
de béns culturals

Període de presentació de sol·licituds: del
17 al 27 de maig de 2005, ambdós inclo-
sos.

Publicació de les relacions baremades de
l’alumnat: 27 de juny de 2005.

Termini de reclamació a les relacions ba-
remades: 28, 29 i 30 de juny de 2005.

Publicació de les relacions d’alumnat ad-
mès: 1 de juliol de 2005.

Període de matrícula: del 4 al 8 de juliol
de 2005.

Institut Català d’Educació Secundària a Dis-
tància (ICESD)

Període de matrícula: del 20 de juny al 18
de juliol de 2005, ambdós inclosos, i de l’1
al 16 de setembre de 2005, ambdós inclo-
sos. Fora d’aquest termini, justificadament.

Ensenyaments d’idiomes en escoles ofici-
als

Publicació del calendari d’actuacions: 25
de juliol de 2005.

Període de presentació de sol·licituds i de
matrícula: entre el 1 i el 30 de setembre de
2005, d’acord amb els terminis que, per a
cada idioma, s’estableixin en el calendari
d’actuacions de l’escola.

Període extraordinari de matrícula: a con-
tinuació del període ordinari de matrícula,
segons el que disposin els serveis territori-
als corresponents.

Preinscripció i matrícula a les EOI en ho-
rari semiintensiu, segon període: 9 al 27 de
gener de 2006. Els serveis territorials cor-
responents podran autoritzar modificacions
d’aquest termini per als idiomes que es
consideri necessari. En tot cas, aquestes

modificacions s’hauran d’anunciar al tauler
d’anuncis de l’EOI abans del 2 de desem-
bre de 2005.

ANNEX 2

Documentació a presentar

Llars d’infants, educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria i
ensenyaments postobligatoris

a) Identificació, edat, domicili, condició de
família nombrosa i germans o germanes al
centre:

Original i fotocòpia del llibre de família o
altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona
sol·licitant (pare, mare o tutor legal).

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o
alumna, si té més de 14 anys.

Original i fotocòpia del carnet de família
nombrosa vigent, si s’al·lega aquesta con-
dició.

Certificat o volant municipal de convivèn-
cia de l’alumne o alumna i resguard de la
renovació del DNI, quan el domicili que
s’al·lega no coincideix amb el del DNI.

L’original de la documentació es retorna-
rà un cop contrastat amb la còpia que se’n
presenta.

Les dades d’identificació per a l’alumnat
estranger podran acreditar-se amb els do-
cuments d’identitat o amb el passaport del
país d’origen. En el cas de qualsevol docu-
mentació que l’alumnat per la seva condi-
ció d’estranger no pugui aportar, s’accep-
tarà documentació alternativa per acreditar
les diferents circumstancies. Aquesta docu-
mentació es valorarà per part del director o
titular del centre.

Observacions:
1. Quan el domicili familiar al·legat en la

sol·licitud a efectes del criteri de proximitat
al centre no coincideix amb el que figura al
DNI de la persona sol·licitant, el domicili
s’acredita amb el certificat o volant munici-
pal de convivència de l’alumne o alumna on
hi ha de constar que conviu amb la persona
sol·licitant, i cal presentar també el resguard
de la renovació del DNI per canvi de domi-
cili. En el moment de formalitzar la matricu-
la cal presentar el DNI renovat amb la nova
adreça.

2. La proximitat del domicili, quan es con-
sideri a aquest efecte el lloc de treball,
s’acredita mitjançant l’aportació d’una cò-
pia del contracte laboral o d’un certificat
emès a l’efecte per l’empresa.

3. S’entén que un alumne o alumna té
germans matriculats al centre quan aquests
hi són matriculats en el moment de presen-
tar la sol·licitud de preinscripció.

b) Vacunacions:
Original i fotocòpia de carnet de vacuna-

cions on figurin les dosis de vacunes rebu-
des amb les dates corresponents (per a llar
d’infants, educació infantil, educació primà-
ria i educació secundària obligatòria).

Quan no es tingui el carnet de vacunaci-
ons, haurà de presentar-se un certificat
mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna
rebudes amb les dates corresponents (arti-
cle 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per
la qual s’aprova l’establiment dels registres
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perifèrics de vacunacions). Si les nenes o
els nens no han estat vacunats per contra-
indicació mèdica o per altres circumstànci-
es, cal presentar un certificat mèdic oficial
justificatiu.

c) Rendes familiars:
Es presenta documentació acreditativa

únicament en el cas que s’al·legui ser be-
neficiari de la prestació econòmica de la
renda mínima d’inserció o, si fos el cas, que
acrediti que les rendes familiars no superen
les que s’estableixen per accedir a aquesta
prestació.

d) Condició de disminuït del pare, mare,
tutor, tutora o dels germans:

Original i fotocòpia del certificat de dis-
minució del Departament de Benestar So-
cial i Família de la persona que al·legui
aquesta condició.

e) Existència d’una malaltia crònica de
l’alumne o alumna, que afecti al sistema di-
gestiu, endocrí o metabòlic, que exigeix una
dieta complexa que condiciona de manera
determinant el seu estat de salut:

Certificat mèdic oficial que acrediti textu-
alment l’existència de la malaltia crònica cor-
responent i l’exigència d’una dieta comple-
xa que condiciona de manera determinant
el seu estat de salut.

La falsedat o el frau en les dades aporta-
des comporta, d’acord amb l’article 5.6
d’aquesta Resolució, la invalidació dels drets
de prioritat que puguin correspondre.

Cicles formatius de formació professional de
grau superior

Certificació acadèmica de les qualificaci-
ons obtingudes al batxillerat o a altres es-
tudis que permeten l’accés, o de la qualifi-
cació de la prova d’accés. En el cas de
l’alumnat procedent d’estudis estrangers,
cal presentar una resolució de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
que estableixi la qualificació mitjana corres-
ponent als estudis equivalents al batxillerat
cursats a l’estranger. Si no es disposa
d’aquesta resolució es considera que
aquesta qualificació mitjana és un 5.

Cicles formatius de formació professional de
grau mitjà

Certificació acadèmica dels tres primers
cursos de l’educació secundària obligatò-
ria o d’altres estudis que permetin l’accés,
o la qualificació de la prova d’accés. En el
cas de l’alumnat procedent d’estudis estran-
gers, cal presentar una resolució de la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa que estableixi la qualificació mitjana
corresponent als estudis equivalents a l’edu-
cació secundària obligatòria cursats a l’es-
tranger. Si no es disposa d’aquesta resolu-
ció es considera que aquesta qualificació
mitjana és un 5.

El càlcul de la qualificació mitjana (Z) dels
tres primers cursos de l’educació secundà-
ria obligatòria es realitzarà seguint la següent
fórmula:

(2(∑xn)+∑ym)/(2n+m)=Z
essent:

n=núm. d’àrees avaluades a primer cicle
d’ESO.

m=núm. d’àrees avaluades a tercer curs
d’ESO.

x1, x2...xn=qualificacions de les àrees del
primer cicle d’ESO.

y1, y2...ym=qualificacions de les àrees del
tercer curs d’ESO.

Z es calcula amb dos decimals.
Els crèdits variables s’inclouen a l’àrea

que els correspon. No tenen qualificació
com una àrea apart. La religió no es té en
compte a l’hora de calcular la mitjana. Els
crèdits de síntesi es tenen en compte com
una àrea apart. Les equivalències de les
notes qualitatives a notes quantitatives a
efectes de calcular aquesta nota mitjana són
les següents: Insuficient=3, Suficient=5,5,
Bé=6,5, Notable=7,5 i Excel·lent=9.

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
Certificació acadèmica de les qualificaci-

ons obtingudes als estudis que donen dret
a l’exempció de la prova d’accés, si és el
cas, o de la qualificació de la prova d’ac-
cés. En el cas de l’alumnat procedent d’es-
tudis estrangers, cal presentar una resolu-
ció de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa que estableixi la quali-
ficació mitjana corresponent als estudis
equivalents al batxillerat cursats a l’estran-
ger. Si no es disposa d’aquesta Resolució
es considera que aquesta qualificació mit-
jana és un 5.

ANNEX 3

Criteris generals de prioritat i barem a apli-
car

Renda per càpita de la unitat familiar
Quan el pare, mare, tutor o tutora siguin

beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’in-
serció o acreditin recursos totals per càpita
inferiors a la tercera part d’aquesta: 10
punts.

Proximitat del domicili de l’alumne o alum-
na o, si s’escau, proximitat del lloc de tre-
ball del pare, mare, tutor o tutora, o de
l’alumne o alumna quan sigui major d’edat

Quan el domicili de la persona sol·licitant
estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30
punts.

Quan a instància del pare o mare, tutor o
tutora, o de l’alumne o alumna quan sigui
major d’edat, es prengui en consideració,
en comptes del domicili de l’alumne o alum-
na, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i
aquest és dins l’àrea de proximitat del cen-
tre: 20 punts.

Quan el domicili de la persona sol·licitant
és al mateix municipi on és ubicat el centre,
però no en l’àrea de proximitat del centre
sol·licitat en primer lloc: 10 punts.

Existència de germans o germanes matri-
culats al centre docent

Quan l’alumne o l’alumna té germans o
germanes escolaritzats al centre en el mo-
ment que es presenta la sol·licitud de pre-
inscripció: 40 punts.

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare,
mare, tutor, tutora o germans

Quan l’alumne o alumna, el pare, la mare,
el tutor, la tutora o els germans, acrediti la
condició de discapacitat: 10 punts.

Condició legal de família nombrosa
Quan el sol·licitant figuri en un títol vigent

que acrediti la consideració legal de família
nombrosa: 15 punts.

Malaltia crònica de l’alumne o alumna, que
afecti al seu sistema digestiu, endocrí o me-
tabòlic i que exigeixi una dieta complexa que
condiciona de forma determinant l’estat de
salut

Quan el domicili de la persona sol·licitant
sigui en l’àrea de proximitat del centre: 10
punts.

ANNEX 4

Centres amb horari d’ESO adaptat als en-
senyaments musicals

Consorci d’Educació de Barcelona
IES Jaume Balmes.
IES Salvador Espriu.

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona
II-comarques

Manresa: IES Lluís de Peguera.
Badalona: IES la Llauna, IES Isaac Al-

béniz, IES Badalona VII, IES Pompeu Fabra.

Serveis Territorials d’Educació al Vallès Oc-
cidental

Sabadell: IES Pau Vila i IES del Vallès.
Terrassa: IES Torre del Palau.

Serveis Territorials d’Educació a Girona
Girona: IES Carles Rahola i Llorens, IES

Vicens Vives, IES Santiago Sobrequés.

Serveis Territorials d’Educació a Tarragona
Tarragona: IES Ponç d’Icart, IES Francesc

Vidal i Barraquer, IES Antoni de Martí i Fran-
quès.

Vila-seca: IES Ramon Barbat i Miracle, IES
Vila-seca II.

Reus: IES Salvador Vilaseca.

Serveis Territorials d’Educació a Lleida
Lleida: IES Samuel Gili i Gaya.

ANNEX 5

Sorteigs públics per determinar l’ordenació
de sol·licituds

Educació infantil, educació primària i edu-
cació secundària obligatòria

Data i hora: 22 d’abril de 2005, a les 11
hores.

Lloc: Serveis centrals del Departament
d’Educació (Via Augusta, 202, de Bar-
celona).

Batxillerat, formació professional, cicles
d’arts plàstiques i disseny

Data i hora: el dia 7 de juny de 2005, a
les 11 hores.

Lloc: Serveis centrals del Departament
d’Educació (Via Augusta, 202, de Bar-
celona).

Per tal que el sorteig sigui operatiu i ra-
onablement equiprobable, per ordenar les
sol·licituds en aquests ensenyaments, en
cas d’empat, s’utilitza el següent procedi-
ment:

D’una bossa amb les xifres del 0 al 9 es
fan 9 extraccions consecutives, reintroduint
la bola després de cada extracció. Així s’ob-
tenen les xifres primera, segona, fins a la
novena, d’un nombre entre el 000 000 000
i el 999 999 999. Aquest nombre es divi-
deix pel nombre total de sol·licituds i s’obté
el quocient i el residu. Es pren com a resul-
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tat del sorteig el nombre següent al residu
de la divisió.

Llars d’infants
En el cas que els ajuntaments estableixin

un calendari propi, faran pública la data del
sorteig el dia 1 d’abril al mateix temps que
la resta del calendari.

En els casos que l’ajuntament correspo-
nent no estableixi un calendari propi, el
sorteig públic es realitzarà a cada centre,
entre el 23 i 25 de maig, en el lloc, data i
hora que cada centre determini. Aquests
lloc, data i hora, es faran públics al tauler
d’anuncis del centre el 20 de maig.

Grau mitjà de música
Es fa a cada centre, entre el 28 i 30 de

juny, en el lloc data i hora que cada centre
determini. Aquests lloc, data i hora, es fa-
ran públics al tauler d’anuncis del centre el
27 de juny.

Grau mitjà de dansa
Es fa a cada centre, entre el 25 i 27 de

maig, en el lloc, data i hora que cada centre
determini. Aquests lloc, data i hora, es fa-
ran públics al tauler d’anuncis del centre el
24 de maig.

Ensenyaments d’idiomes a escoles oficials
d’idiomes

Es fa a cada una de les escoles oficials
d’idiomes, segons el calendari publicat al
seu tauler d’anuncis.

En aquests quatre darrers tipus d’ense-
nyaments, per tal de desempatar les sol·li-
cituds en cas d’empat de manera que el
sorteig sigui operatiu i raonablement equi-
probable, es podrà optar, un cop assigna-
da plaça als alumnes amb puntuacions
superiors, per introduir en una bossa els
noms dels alumnes que tinguin la puntua-
ció a desempatar i treure tants noms com
places vacants restin; o per utilitzar un pro-
cediment anàleg al que s’utilitza als serveis
centrals del Departament d’Educació, des-
crit anteriorment. En aquest darrer cas, el
nombre de xifres a extreure serà, com a mí-
nim, de tres més que el nombre de xifres
del total de sol·licituds rebudes.

ANNEX 6

Dades mínimes del formulari de confirma-
ció de continuïtat

En el formulari de confirmació de conti-
nuïtat caldrà que es demanin com a mínim
les dades establertes a continuació, que
estaran marcades amb un asterisc:

Cognoms i nom
NIF
TIS (Targeta d’identificació sanitària)
Adreça
Districte
Municipi
Codi postal
Ensenyament
Nivell
Tipus de matrícula (NEE o ordinària)
El centre, si ho considera oportú, podrà

demanar més dades.
En el formulari hi ha de constar la següent

nota informativa per als pares o tutors:

“Les dades personals recollides marca-
des amb un asterisc s’integraran en una
base de dades del Departament d’Educa-
ció que té per finalitat el seguiment de l’ocu-
pació de les places escolars sostingudes
amb fons públics i la gestió de les incidèn-
cies que es puguin derivar del concert edu-
catiu, i estaran protegides d’acord amb el
que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal.”

El centre haurà d’afegir una nota similar
per tal d’informar als pares o tutors que les
dades esmentades i qualsevol altra que el
centre consideri oportú demanar quedaran
integrades en la base de dades d’alumnes
del centre.

(05.069.116)

ORDRE EDC/98/2005, de 15 de febrer, de
convocatòria de l’XI Premi Rafael Farré.

A fi de promoure la redacció de textos es-
crits en llengua catalana entre les persones
inscrites en els centres i aules de formació
de persones adultes tot rememorant la fi-
gura d’en Rafael Farré i el seu legat perso-
nal i professional en l’àmbit de la formació
de persones adultes, la Generalitat va ins-
taurar des de l’any 1995 el Premi Rafael
Farré de narrativa curta, amb periodicitat
anual.

Enguany és procedent convocar l’onze-
na edició del Premi esmentat.

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

Ordeno:

Article 1
Convocar l’XI Premi Rafael Farré, de nar-

rativa curta.

Article 2
Aprovar les bases que es publiquen a l’an-

nex d’aquesta Ordre.

Article 3
3.1 La despesa derivada del lliurament

dels premis té un import total màxim de
5.200,00 euros, amb càrrec a la posició
pressupostària D/480131400/3214 del cen-
tre gestor EN05, del pressupost de l’any
2005.

3.2 El desglossament dels premis a con-
cedir és el següent:

a) Persones inscrites en el cicle de for-
mació instrumental i en els cursos de llen-
gua, escrita i oral, dels ensenyaments inici-
als per a persones adultes: un per narracions
i un per articles d’opinió, de 1.000,00 euros
cadascun i dos accèssits, un per les narra-
cions i un altre per als articles d’opinió, de
300,00 euros cadascun.

b) Persones inscrites en el cicle d’edu-
cació secundària, en els cursos de prepa-
ració de proves d’accés a cicles formatius
i a la universitat i en altres activitats forma-
tives per a persones adultes: un per narra-
cions i un altre per articles d’opinió, de
1.000,00 euros cadascun i dos accèssits,
un per les narracions i un altre per als arti-
cles d’opinió, de 300,00 euros cadascun.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 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 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, 15 de febrer de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte de l’XI Premi Rafael Farré és pro-

moure la redacció de textos escrits en llen-
gua catalana.

—2 Requisits dels participants
Poden optar als premis les persones que,

el curs 2004-2005, estiguin inscrites en
centres i aules de formació de persones
adultes d’arreu de Catalunya.

—3 Modalitats del Premi
Hi ha dues modalitats, segons el nivell for-

matiu:
Modalitat A, per a persones inscrites en

el cicle de formació instrumental i en els
cursos de llengua, escrita i oral, dels ense-
nyaments inicials per a persones adultes.

Modalitat B, per a persones inscrites en
el cicle d’educació secundària, en els cur-
sos de preparació de proves d’accés a ci-
cles formatius i a la universitat i en altres
activitats formatives per a persones adultes.

En cadascuna de les modalitats s’esta-
bleix un premi Rafael Farré i un accèssit per
a narracions i un premi Rafael Farré i un
accèssit per a articles d’opinió.

—4 Característiques dels treballs
Amb motiu de la proclamació, per part del

Consell d’Europa, de l’any 2005 com a Any
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Europeu de la Ciutadania a través de l’Edu-
cació, i tenint en compte que la possibilitat
d’incidir en l’entorn mateix és una caracte-
rística fonamental de la ciutadania, les nar-
racions o articles d’opinió tractaran sobre
la participació ciutadana.

Les narracions han de presentar els per-
sonatges en situacions que permetin fer-nos
reflexionar sobre les possibilitats i dificultats
de participar activament en la societat ac-
tual.

Els articles d’opinió han d’expressar una
manera de millorar algun aspecte de la
nostra societat a través de la participació
ciutadana.

—5 Presentació dels treballs, termini i do-
cumentació

5.1 Cada persona només pot presentar
un text, bé sigui una narració o un article
d’opinió. Ha de ser original, inèdit, en cata-
là i no pot haver rebut cap altre premi.

S’ha de presentar un exemplar, en suport
paper, d’una extensió entre dos i deu fulls
DIN-A4, amb interlineal d’1,5 i mida de la
lletra 12 (equivalent aproximadament a 460
paraules per full) i una copia en suport
magnètic (disquet de 3 polsades i mitja).

5.2 Les narracions i els articles d’opinió
s’han de presentar, ja sigui per correu o bé
personalment, al Registre del Departament
d’Educació o bé als serveis territorials del
Departament d’Educació.

En lloc ben visible s’ha de fer constar que
van adreçades a l’XI Premi Rafael Farré i la
modalitat en què concursen.

Cal indicar les dades personals de la per-
sona autora: nom i cognom, NIF, adreça i
telèfon i les dades acadèmiques (activitat
formativa que cursa i el centre o aula d’ins-
cripció).

5.3 El termini de presentació dels tre-
balls s’inicia l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el dia
25 d’abril de 2005.

—6 Procés de selecció
6.1 Es delega en el director general de

Formació Professional i Educació Permanent
la facultat per resoldre aquesta convocatò-
ria, a proposta d’un jurat.

6.2 El jurat que ha de seleccionar els tre-
balls premiats estarà constituït per:

El director general de Formació Professi-
onal i Educació Permanent, que actuarà
com a president.

Dos funcionaris docents de formació de
persones adultes.

Un representant del món de les lletres.
Un representant del món de la comuni-

cació.
La cap de la Secció de Gestió Acadèmi-

ca dels Centres de Formació de Persones
Adultes, de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent, que
actuarà com a secretària, amb veu però
sense vot.

Tots els membres seran nomenats pel
president.

6.3 Els membres del jurat estan afectats
per les causes d’abstenció i recusació que
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

6.4 El veredicte del jurat, que excepci-
onalment podrà declarar desert el Premi,
serà inapel·lable, i es farà públic abans a
l’adreça http://www.gencat.net/educacio,
abans de finalitzar el curs 2004-2005.

El lloc i la data de l’acte de lliurament dels
premis es comunicarà amb la suficient
antel·lació a les persones que hagin resul-
tat seleccionades.

—7 Difusió dels treballs
D’acord amb el Reial decret legislatiu 1/

1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de la propietat intel·lectual,
els textos premiats quedaran a disposició
del Departament d’Educació durant el perí-
ode de sis mesos, a partir de la data de
lliurament del Premi, per tal de gestionar, si
s’escau, la seva publicació. Transcorregut
aquest termini, passaran a disposició dels
seus autors, els quals, en fer-ne difusió, hau-
ran de fer constar que els textos han estat
guanyadors de l’XI Premi Rafael Farré de co-
municació escrita en català.

—8 Els beneficiaris estaran obligats a fa-
cilitat tota la informació requerida per la In-
tervenció General de la Generalitat, la Sin-
dicatura de Comptes o altres òrgans com-
petents.

(05.045.157)

RESOLUCIÓ EDC/715/2005, de 7 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat l’Heura, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat l’Heura, de Terrassa, en
petició de modificació de l’autorització
d’obertura per trasllat i ampliació d’unitats,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
l’Heura, de Terrassa, per trasllat i ampliació
d’unitats, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Sabadell, 7 de març de 2005

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08034801.
Denominació: l’Heura.
Adreça: c. Sant Jaume, 16.
Titular: Heura del Vallès, SCCL.
NIF: F08540858.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació de 3 unitats
d’educació especial, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2004-2005.

S’autoritza el trasllat als nous locals ubi-
cats al c. Egara, 16, de Terrassa, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació especial: 12 unitats amb capa-
citat per a 88 llocs escolars.

Programes adaptats de garantia social: 4
unitats amb capacitat per a 48 llocs esco-
lars.

(05.063.116)

RESOLUCIÓ EDC/723/2005, de 10 de
març, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del centre de formació d’adults
Palau de Mar, de Barcelona.

El centre de formació d’adults Palau de
Mar, de Barcelona, amb codi de centre
08061683, ha estat ubicat a la plaça Pau
Vila, 1, edifici Palau de Mar, de Barcelona.

Atès que els locals que ocupava el cen-
tre estan ubicats en dependències del De-
partament de Benestar i Família i pel Decret
282/2004, d’11 de maig, les competències
en formació de persones adultes han pas-
sat al Departament d’Educació,

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
adients, d’acord amb els informes emesos,

Resolc:

Traslladar el centre de Formació d’Adults
Palau de Mar, de Barcelona, amb codi de
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centre 08061683, al carrer Calàbria, 169,
baixos, de Barcelona, amb 3 aules, 1 aula
d’autoformació, 1 centre d’atenció telefòni-
ca (call center), 1 despatx per a tutories,
despatx/secretaria i serveis higiènics, amb
efectes acadèmics i administratius des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Reso-
lució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
general de centres docents.

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

Barcelona, 10 de març de 2005

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

(05.069.107)

RESOLUCIÓ EDC/731/2005, de 10 de
març, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de diver-
sos col·legis d’educació infantil i primària per
atribuir-los una nova denominació específi-
ca, es van instruir els expedients correspo-
nents.

Havent-se comprovat als expedients es-
mentats que els centres compleixen els re-
quisits que exigeix l’article 6 de l’annex del
Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
infantil i primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir als col·legis d’educació infantil i
primària que figuren a l’annex d’aquesta Re-
solució les denominacions específiques que
s’hi detallen.

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

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

Barcelona, 10 de març de 2005

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

Tomàs San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Unitat de població: Terrassa.
Codi de centre: 08062687.
Adreça: c. Palet i Barba, s/n.
Denominació específica actual: Roc Blanc
de Terrassa.
Nova denominació específica: Ponent.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Lliçà d’Amunt.
Unitat de població: Lliçà d’Amunt.
Codi de centre: 08060940.
Adreça: c. Matarranya, s/n.
Denominació específica actual: Lliçà d’Amunt.
Nova denominació específica: Rosa Oriol
Anguera.

(05.069.105)

RESOLUCIÓ EDC/732/2005, de 10 de
març, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Calafell.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·le-
gi d’educació infantil i primària per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Calafell, amb codi 43009898,

ubicat al c. Cosme Maine, s/n, de Calafell
(Baix Penedès), la nova denominació espe-
cífica de Castell de Calafell.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 10 de març de 2005

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

Tomàs San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(05.069.108)

RESOLUCIÓ EDC/741/2005, de 8 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat L’Heura, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials al Vallès Occiden-
tal del Departament d’Educació pel titular
del centre docent privat L’Heura, de Terras-
sa, en petició d’autorització de canvi de ti-
tularitat, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
L’Heura, de Terrassa, per canvi de titulari-
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tat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educa-
tius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, els serveis territorials del De-
partament d’Educació al Vallès Occidental
efectuaran els tràmits necessaris per inclou-
re les modificacions escaients en els docu-
ments administratius corresponents.

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

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

Sabadell, 8 de març de 2005

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Adreça: c. Egara, 16.
Titular: Heura del Vallès, SCCL.
NIF: F08540858.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per canvi de titularitat, que
passa a ser L’Heura del Vallès, Fundació
Privada amb NIF G62784111, amb efectes
a partir del primer dia del mes següent a la
data de publicació al DOGC.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació especial: 12 unitats amb capa-

citat per a 88 llocs escolars.
Programes Adaptats de Garantia Social:

4 unitats amb capacitat per a 48 llocs es-
colars.

(05.063.119)

RESOLUCIÓ EDC/730/2005, de 14 de
març, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 595/
2004, interposat pel senyor Jacinto Chichar-
ro Santamera.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 14
de Barcelona en el recurs contenciós admi-
nistratiu núm. 595/2004, interposat pel se-
nyor Jacinto Chicharro Santamera;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, els possi-
bles interessats en el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 595/2004, interposat con-
tra la resolució de la directora general de
Recursos Humans del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, de 13
de setembre de 2004, per la qual es deses-
tima el recurs de reposició interposat con-
tra la Resolució ENS/693/2004, de 19 de
març, per la qual s’eleven a definitives les
vacants provisionals corresponents al con-
curs de trasllats per proveir llocs de treball
a la Inspecció d’Ensenyament, als centres
públics d’ensenyaments secundaris, a les
escoles oficials d’idiomes i a les escoles
d’art, convocats per resolució ENS/3141/
2003, de 17 d’octubre. La vista d’aquest
procediment s’ha fixat pel dia 27 d’octubre
de 2005, a les 11.15 hores a la Sala de Vis-
tes del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
14 de Barcelona (Ronda Universitat, 18, 10a
planta), a la qual podeu anar acompanyats
de les proves que els interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.073.018)

EDICTE de 10 de març de 2005, pel qual
es notifica la proposta de resolució de l’ex-
pedient disciplinari incoat a la senyora Isabel
García Rodríguez.

Atès que no ha estat possible notificar la
proposta de resolució de l’expedient disci-
plinari incoat per resolució de 2 de març de
2004, del secretari general del Departament
d’Educació, a la funcionària docent senyo-
ra Isabel García Rodríguez, de Girona, 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, modifica-
da por la Llei 4/1999, de 13 de gener, la
proposta de resolució és a la seva disposi-
ció a les oficines de la Subdirecció General
de la Inspecció de Serveis del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina.

Passats cinc dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 10 de març de 2005

Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient

(05.074.041)

RESOLUCIÓ EDC/750/2005, de 8 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Sagrat Cor, de Manresa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Sagrat Cor, de Manresa,
en petició d’autorització d’obertura de l’eta-
pa d’educació preescolar, 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 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 docent privat
Sagrat Cor, de Manresa, per obertura de
l’etapa 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 Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 8 de març de 2005

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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ANNEX

COMARCA DEL BAGES

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Codi: 08020383.
Denominació: Sagrat Cor.
Adreça: c. Santa Joaquima, 2-4.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció preescolar, amb 3 unitats amb capaci-
tat per a 41 llocs escolars i amb efectes a
partir de l’inici del curs 2004-2005.

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

Autorització d’obertura
Educació preescolar
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs es-

colars.
Educació infantil
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.

(05.063.111)

RESOLUCIÓ EDC/751/2005, de 8 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Escola Pia de Moià, de Moià.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Escola Pia de Moià, de
Moià, en petició d’autorització d’ampliació
d’unitats d’educació preescolar, es va ins-
truir 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 14
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 docent privat
Escola Pia de Moià, de Moià, per ampliació
d’unitats d’educació preescolar, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-

ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Barcelona, 8 de març de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BAGES

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Moià.
Localitat: Moià.
Codi: 08022100.
Denominació: Escola Pia de Moià.
Adreça: av. de l’Escola Pia, 15.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza l’ampliació de l’etapa d’edu-
cació preescolar amb 3 unitats amb capa-
citat per a 41 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2004-2005.

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

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 6 unitats amb ca-

pacitat per a 82 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat

per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars.

(05.063.114)

RESOLUCIÓ EDC/752/2005, de 8 de març,
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent pri-
vat Centre d’Estudis Catalunya, de Bar-
celona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Centre d’Estudis Catalunya,
de Barcelona, en petició de reducció de
grups i d’ampliació dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà, es va ins-
truir 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 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats as-
pectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu; el
Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general de la for-
mació professional específica, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Centre d’Estudis Catalunya, de Barcelona,
per reducció de grups i ampliació dels en-
senyaments de formació professional de
grau mitjà, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el 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, 8 de març 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: 08036871.
Denominació: Centre d’Estudis Catalunya.
Adreça: c. Jovellanos, 6; aquest edifici té
també accés al c. Pelai, 42.
Titular: Centre d’Estudis Catalunya Cedes-
ca, SL.
NIF: B08925257.

S’autoritza la reducció de grups dels en-
senyaments de formació professional de
grau mitjà: a la família de sanitat, 1 grup amb
capacitat per a 20 llocs escolars del cicle
formatiu de cures auxiliars d’infermeria, amb
efectes a partir de la fi del curs 2004-2005.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família de serveis socioculturals i a la co-
munitat, amb el cicle formatiu d’atenció so-
ciosanitària amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2005-2006.

S’autoritza la reducció de grups dels en-
senyaments de formació professional de
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grau superior: a la família de sanitat, 1 grup
amb capacitat per a 20 llocs escolars del
cicle formatiu de documentació sanitària,
amb efectes a partir del la fi del curs 2004-
2005.
Composició del centre a l’inici del curs
2005-2006:

Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà:
Família de sanitat: Cicle formatiu de cu-

res auxiliars d’infermeria amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 20 llocs escolars.

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

Formació professional de grau superior:
Família de sanitat: cicle formatiu de die-

tètica amb 4 grups amb capacitat per a 80
llocs escolars, i cicle formatiu de documen-
tació sanitària amb 1 grups amb capacitat
per a 20 llocs escolars; en cap cas un grup
no superarà els 20 llocs escolars.

(05.063.115)

RESOLUCIÓ EDC/775/2005, de 10 de
març, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sagrado Corazón de Jesús, de
Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Sagrado Corazón de Jesús,
de Terrassa, en petició de modificació de
l’autorització d’obertura per ampliació d’uni-
tats, 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 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 Sa-
grado Corazón de Jesús, de Terrassa, per
ampliació d’unitats, en els termes que s’es-
pecifiquen 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.

Sabadell, 10 de març de 2005

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08029881.
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
Adreça: c. Pare Font, 42.
Altres adreces: c. Pare Font, 152
Titular: Agustines Misioneres.
NIF: Q2800263B.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació d’unitats del
nivell d’educació infantil amb efectes a par-
tir de l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 9 unitats amb capacitat
per a 225 llocs escolars (ubicades al c. Pare
Font, 42).

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars (ubicades al
carrer Pare Font, 42).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars (ubica-
des al c. Pare Font, 152).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars (ubicades al carrer
Pare Font, 152).

(05.069.104)

RESOLUCIÓ EDC/776/2005, de 14 de
març, per la qual es dóna publicitat a la
resolució d’1 de març de 2005, del recurs
de reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Isabel de
Villena, d’Esplugues de Llobregat, contra la
Resolució ENS/911/2004, de 6 d’abril.

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

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució es va denegar l’accés al règim general
de concerts educatius al centre docent pri-

vat concertat Isabel de Villena, d’Esplugues
de Llobregat, codi 08035118, per a 6 uni-
tats d’educació infantil, a comptar des de
l’inici del curs escolar 2004-2005.

Contra aquesta Resolució, el centre Isabel
de Villena va interposar un recurs de repo-
sició, pel qual sol·licitava 2 unitats de pri-
mer curs d’educació infantil, que s’ha esti-
mat per la resolució d’1 de març de 2005.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la resolució d’1 de
març de 2005, per la qual s’estima el re-
curs de reposició interposat per la titularitat
del centre docent privat concertat Isabel de
Villena, d’Esplugues de Llobregat, amb codi
08035118, contra la Resolució ENS/911/
2004, de 6 d’abril, per la qual es resolen les
sol·licituds de centres docents privats inte-
ressats a acollir-se al règim de concerts edu-
catius, per als ensenyaments d’educació
infantil, educació primària i educació secun-
dària obligatòria.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 2 unitats de primer curs d’educació
infantil, per als cursos 2004-2005 i 2005-
2006.

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

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

Barcelona, 14 de març de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.070.107)

RESOLUCIÓ EDC/749/2005, de 15 de
març, per la qual es fan públiques diverses
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.
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Número d’expedient: 0002/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de gestió i ad-
ministració de la plataforma tecnològica dis-
tribuïda del departament d’Educació.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 1.250.000,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOCE núm.: S216, amb data
8.11.2003.
Publicat al DOGC núm.: 4015, amb data
21.11.2003.
Publicat al BOE núm.: 296, amb data
11.12.2003.
Data d’adjudicació: 12 de febrer de 2004.
Contractista: Getronics España Solutions,
SRL
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 720.916,65 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0005/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de neteja de
diverses dependències administratives del
Departament d’Educació.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 86.616,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4015, amb data
21.11.2003.
Data d’adjudicació: 29 de desembre de
2003.
Contractista: Limpiezas Kasa, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 79.100,80 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0026/04
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: obres d’adequació
dels locals del CEIP Joanot Martorell de
l’Hospitalet de Llobregat per ubicar-hi els
Serveis Educatius de l’Hospitalet de Llo-
bregat.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 93.299,03
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4054, amb data
22.1.2004.
Data d’adjudicació: 20 d’abril de 2004.
Contractista: Construcciones e Instalacio-
nes Rin, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 73.706,21 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0030/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de vigilància
de les dependències següents, lot 1-IES

Mare de Déu de la Mercè, codi 08014401,
situat al c. Motors, 122 de Barcelona, i lot
2—IES d’Horticultura i Jardineria de Reus,
codi 43007385, situat a l’Autovia Bellisens,
s/n de Reus (Tarragona).
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 131.377,00
euros, IVA inclòs.
Any 2004: 42.989,00 euros (IVA inclòs), lot
1: 19.383,00 euros, IVA inclòs; lot 2:
23.606,00 euros, IVA inclòs.
Any 2005: 88.388,00 euros (IVA inclòs), lot
1: 41.606,00 euros, IVA inclòs; lot 2:
43.782,00 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 7 de maig de 2004.
Contractistes: Ombuds Compañía de Segu-
ridad, SA i Levantina de Seguridad, SL.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Imports adjudicació
Ombuds Compañía de Seguridad, SA.
Lot 1: 55.749,10 euros, IVA inclòs;
2004: 17.717,70 euros, IVA inclòs;
2005: 38.031,40 euros, IVA inclòs.
Levantina de Seguridad, SL, lot 2: 65.334,76
euros, IVA inclòs;
2004: 21.711,80 euros, IVA inclòs;
2005: 43.622,96 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 0175/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: adequació dels lo-
cals per a l’oficina territorial del Maresme
(edifici de la nova EOI de Mataró).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 172.799,43
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4094, amb data
18.3.2004.
Data d’adjudicació: 23 d’abril de 2004.
Contractista: Teyco, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 160.530,67 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0365/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei d’impressió de
les proves d’avaluació de les competències
bàsiques als alumnes de cicle mitjà de l’edu-
cació primària.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 116.148,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4071, amb data
16.2.2004.
Data d’adjudicació: 10 de març de 2004.
Contractista: Printing Súria, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 72.698,50 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0426/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.

Objecte del contracte: servei de neteja i cui-
na de diverses llars d’infants dependents del
Departament d’Educació.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 2.122.000,00
euros, IVA inclòs.
Publ icat DOUE núm.: S70, amb data
8.4.2004.
Publicat al DOGC núm.: 4115, amb data
20.4.2004.
Publicat BOE núm.: 102, amb data 27.4.2004.
Data d’adjudicació: 1 de juny de 2004.
Contractistes: Selmar, SA, Ambimante, SA,
Clanser, SA.
Nacionalitat del contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació
Selmar, SA, 1.009.504,45 euros, IVA inclòs,
2004: 325.646,60 euros, IVA inclòs,
2005: 683.857,85 euros, IVA inclòs.
Ambimante, SA, 245.530,38 euros, IVA in-
clòs,
2004: 79.203,35 euros, IVA inclòs,
2005: 166.327,03 euros, IVA inclòs.
Clanser, SA, 649.326,00 euros, IVA inclòs,
2004: 209.460,00 euros, IVA inclòs,
2005: 439.866,00 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 0466/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei d’organització
i realització de colònies d’immersió en llen-
gua anglesa del programa Orator, per un
mínim de 400 alumnes del cicle superior
d’educació primària i un màxim de 450
alumnes.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 162.800,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4085, amb data
5.3.2004.
Data d’adjudicació: 17 de maig de 2004.
Contractista: Institut Pere Tarrés d’Educa-
ció en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés).
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 162.000,00, IVA in-
clòs, dels quals 82.750,00 euros són a
càrrec dels alumnes i 79.250,00 euros, IVA
inclòs, són a càrrec del Departament d’Edu-
cació.

Número d’expedient: 0977/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de desenvolu-
pament de noves prestacions del programari
Winsec, d’ús en els centres públics d’edu-
cació secundària.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 89.325,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 11 de juny de 2004.
Contractista: Servicios Informáticos Idemás,
SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 89.325,00 euros, IVA
inclòs.
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Número d’expedient: 1201/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: arrendament amb op-
ció de compra de 120 ordinadors personals,
85 ordinadors portàtils i 20 impressores de
xarxa.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 377.100,00
euros, IVA inclòs desglossat en les anuali-
tats següents:
2004: 41.900,00 euros, IVA inclòs;
2005: 125.700,00 euros, IVA inclòs;
2006: 125.700,00 euros, IVA inclòs;
2007: 83.800,00 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 d’agost de 2004.
Contractistes: Fujitsu España, SA, Caixa
Renting, SA.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació
Fujitsu España, SA 165.499,20 euros, IVA
inclòs, desglossat en les anualitats se-
güents:
2004: 18.388,80 euros, IVA inclòs;
2005: 55.166,40 euros, IVA inclòs;
2005: 55.166,40 euros, IVA inclòs;
2007: 36.777,60 euros, IVA inclòs.
Caixa Renting, SA 190.263,60 euros, IVA in-
clòs, desglossat en les anualitats següents:
2004: 21.140,40 euros, IVA inclòs;
2005: 63.421,20 euros, IVA inclòs;
2006: 63.421,20 euros, IVA inclòs;
2007: 42.280,80 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 1278/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: serveis informàtics
corresponents a la migració dels ordinadors
connectats actualment als servidors Novell,
als servidors Linux del Departament d’Edu-
cació.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 62.385,96
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2004.
Contractista: Getronics España Solutions,
SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 62.385,96 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1347/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
24 màquines segelladores del registre d’en-
trada i sortida de documents per a diverses
dependències administratives del Departa-
ment d’Educació.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 77.280,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 3 de novembre de 2004.
Contractista: Técnicas en marcaje, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 60.969,60 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1383/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei d’elaboració
d’un mòdul en el programa de preinscripció
que doni suport a les comissions en el pro-
cés d’admissió d’alumnes fora del període
ordinari de preinscripció.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 134.339,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 29 de juliol de 2004.
Contractista: DMR Consulting Estrategia y
Tecnologías de la información, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 114.338,88 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1419/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei d’assistència
per part de monitors als alumnes de les llars
d’infants del Departament durant la franja
horària del migdia.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 215.179,20
euros, IVA inclòs, desglossat en les anuali-
tats següents:
Any 2004: 83.680,80 euros (pel període de
15 de setembre al 31 de desembre), 14
setmanes;
Any 2005: 131.498,40 euros (pel període de
l’1 de gener al 23 de juny), 22 setmanes.
Publicat al DOGC núm.: 4181, amb data
23.7.2004.
Data d’adjudicació: 6 de setembre de 2004.
Contractista: Basic Serveis Escolars, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 201.466,80 euros, IVA
inclòs, desglossat en les anualitats se-
güents:
Any 2004: 78.348,20 euros (14 setmanes),
del 15 de setembre al 31 de desembre;
Any 2005: 123.118,60 euros (22 setmanes),
de l’1 de gener al 23 de juny.

Número d’expedient: 1432/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
576 subscripcions al setmanari El Temps.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 72.000,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15 de setembre de
2004.
Contractista: Edicions del País Valencià, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 72.000,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1492/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-

ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: arrendament de mà-
quines fotocopiadores per al Departament
d’Educació.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 1.651.672,00
euros, IVA inclòs, desglossat en les anuali-
tats:
2004: 100.225,00 euros, IVA inclòs;
2005: 412.919,00 euros, IVA inclòs;
2006: 412.919,00 euros, IVA inclòs;
2007: 412.919,00 euros, IVA inclòs;
2008: 312.690,00 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 8 d’octubre de 2004.
Contractistes: Konica Minolta Business So-
lution Spain, SA; NRG Group Spain, SA.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació:
Konica Minolta Business Solution Spain, SA,
import total: 37.613,16 euros, IVA inclòs,
desglossat en les anualitats següents:
2004: 1.600,56 euros, IVA inclòs;
2005: 9.603,36 euros, IVA inclòs;
2006: 9.603,36 euros, IVA inclòs;
2007: 9.603,36 euros, IVA inclòs;
2008: 7.202,52 euros, IVA inclòs.
NRG Group Spa in,  SA,  import  tota l :
1.136.979,35 euros, IVA inclòs, desglossat
en les anualitats següents:
2004: 48.382,10 euros, IVA inclòs;
2005: 290.292,60 euros, IVA inclòs;
2006: 290.292,60 euros, IVA inclòs;
2007: 290.292,60 euros, IVA inclòs;
2008: 217.719,45 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 1572/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament
d’11.000 m  de paviment de PVC a l’edifici
de Via Augusta, 202-226, de Barcelona.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 498.850,00
euros, IVA inclòs.
Publicat DOUE núm.: S153, amb data
7.8.2004.
Publicat al DOGC núm.: 4211, amb data
3.9.2004.
Publicat BOE núm.: 212, amb data 2.9.2004.
Data d’adjudicació: 28 de setembre de
2004.
Contractista: Servicios Generales de Deco-
ración, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 403.150,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1673/04
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: col·locació de pavi-
ment de PVC en l’edifici dels Serveis Cen-
trals a Via Augusta, 202-226, de Barcelona.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 117.624,00
euros, IVA inclòs.
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Publicat al DOGC núm.: 4243, amb data
20.10.2004.
Data d’adjudicació: 2 de novembre de 2004.
Contractista: Gabriel Pintors, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 87.087,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1726/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de vigilància
de l’edifici dels Serveis Centrals a Via Au-
gusta, 202-226, de Barcelona.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 229.780,50
euros, IVA inclòs;
Data d’adjudicació: 14 de desembre de
2004.
Contractista: Activa Seguridad y Protección,
SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 191.351,57 euros, IVA
inclòs,

Número d’expedient: 1752/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de vigilància
del Complex Educatiu de Tarragona.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 241.832,40
euros, IVA inclòs, desglossat en les següents
anualitats:
2004: 34.541,60 euros, IVA inclòs;
2005: 207.290,80 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 30 de novembre de
2004.
Contractista: Ombuds Compañía de Segu-
ridad, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 218.678,19 euros, IVA
inclòs, desglossat en les anualitats se-
güents:
2004: 17.033,96 euros, IVA inclòs;
2005: 201.644,23 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 1760/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: subministrament de
658.598 exemplars del diari La Vanguardia.
V Premi La Vanguardia.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 440.444,56
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de desembre de
2004.
Contractista: La Vanguardia Ediciones, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 440.444,56 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1808/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.

Objecte del contracte: subministrament de
499.986 exemplars del diari El País a distri-
buir entre 2.843 centres docents d’ESO,
batxillerat i formació professional.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 249.933,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15 de desembre de
2004.
Contractista: Diario El País, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 249.993,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 2333/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: subscripcions a El
Periódico de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 150.000,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 23 de desembre de
2004.
Contractista: Ediciones Primera Plana, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 150.000,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 15 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.073.067)

RESOLUCIÓ EDC/791/2005, de 16 de
març, per la qual es modifica l’adscripció
de centres docents sostinguts amb fons
públics als efectes del procediment d’ad-
missió d’alumnes.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació, estableix
que en els procediments d’admissió d’alum-
nes als centres sostinguts amb fons públics,
que imparteixen educació primària o edu-
cació secundària obligatòria o batxillerat, en
cas que no hi hagi places suficients, tindran
prioritat els 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 ense-
nyaments sufragats amb fons públics dis-
posa que l’adscripció de centres que dis-
posa la legislació vigent es pot establir entre
centres que imparteixen educació infantil i
educació primària, entre centres que impar-
teixen educació primària i educació secun-
dària obligatòria i entre centres que impar-
teixen educació secundària obligatòria i
batxillerat, exclosa la modalitat d’arts, sem-
pre que, en cada cas, ambdós ensenya-
ments siguin sufragats amb fons públics i
que els centres a adscriure estiguin ubicats
en el mateix municipi que el centre recep-

tor, llevat que en aquest municipi no hi hagi
oferta dels corresponents ensenyaments.

La continua evolució de la col·lectivitat es-
colar fa aconsellable revisar les adscripci-
ons per adaptar-les a les necessitats d’es-
colarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
vigent, i d’acord amb les propostes formu-
lades pels directors dels serveis territorials
del Departament d’Educació,

Resolc:

—1 Modificar l’adscripció dels centres do-
cents que imparteixen educació primària als
centres docents públics d’educació secun-
dària obligatòria en els termes de l’annex 1.

—2 Autoritzar l’adscripció dels centres do-
cents privats que imparteixen educació pri-
mària a centres docents privats que impar-
teixen educació secundària obligatòria en els
termes de l’annex 2.

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

Barcelona, 16 de març de 2005

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

ANNEX 1

Adscripció d’educació primària a educació
secundària obligatòria

Comarca: Alt Penedès.

Zona d’adscripció: Gelida.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08035246. Centre: IES Gelida

(Gelida).
Educació primària

Codi: 08017611. Centre: CEIP Montcau
(Gelida).

Zona d’adscripció: Sant Sadurní d’Anoia.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045239. Centre: IES Escola In-

termunicipal del Penedès (Sant Sadurní
d’Anoia).

Educació primària
Codi: 08022847. Centre: CEIP Sants

Abdó i Senén-ZER La Ginesta (El Pla del
Penedès).

Codi: 08026907. Centre: CEIP Pau Ca-
sals (Sant Llorenç d’Hortons).

Codi: 08027146. Centre: CEIP Sant
Jeroni (Sant Pere de Riudebitlles).

Codi: 08027237. Centre: CEIP Antoni
Grau Minguell (Sant Quintí de Mediona).
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Codi: 08059998. Centre: CEIP La Pau
(Sant Sadurní d’Anoia).

Codi: 08027365. Centre: CEIP Mossèn
Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia).

Codi: 08029155. Centre: CEIP El Mont-
cau-ZER Subirats (Subirats).

Codi: 08029192. Centre: CEIP Sant Jordi-
ZER Subirats (Subirats).

Codi: 08029143. Centre: CEIP Subirats-
ZER Subirats (Subirats).

Codi: 08030613. Centre: CEIP Ràfols-
ZER La Ginesta (Torrelavit).

Comarca: Bages.

Zona d’adscripció: Santpedor.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08053111. Centre: IES d’Auro

(Santpedor).

Educació primària
Codi: 08025058. Centre: CEIP Riu d’Or

(Santpedor).
Codi: 08025061. Centre: Llisach (Sant-

pedor).

Comarca: Garraf.

Zona d’adscripció: Vilanova i la Geltrú.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08045653. Centre: IES Dolors Ma-

llafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031681. Centre: IES Francesc

Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043693. Centre: IES Joaquim Mir

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031711. Centre: IES Manuel de

Cabanyes (Vilanova i la Geltrú).

Educació primària
Codi: 08015399. Centre: CEIP Sant

Nicolau (Canyelles).
Codi: 08016811. Centre: CEIP Josep

Andreu-Charlie Rivel (Cubelles).
Codi: 08031666. Centre: CEIP Canigó

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043917. Centre: CEIP Cossetà-

nia (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08040412. Centre: CEIP El Marga-

lló (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031484. Centre: CEIP Ginesta

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08034497. Centre: CEIP L’Aragai

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08039586. Centre: CEIP L’Arjau

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043929. Centre: CEIP Llebetx

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031472. Centre: CEIP Pompeu

Fabra (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08061041. Centre: CEIP Sant Jordi

(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031514. Centre: Montserrat (Vila-

nova i la Geltrú).

Comarca: Osona.

Zona d’adscripció: les Masies de Voltregà.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08060976. Centre: IES Voltreganès

(Les Masies de Voltregà).

Educació primària
Codi: 08020701. Centre: CEIP Comtes de

Lacambra-ZER Els Castells (Les Masies de
Voltregà).

Codi: 08026521. Centre: CEIP Abat Oli-
ba (Sant Hipòlit de Voltregà).

Zona d’adscripció: Manlleu.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08040552. Centre: IES Antoni Pous

i Argila (Manlleu).

Educació primària
Codi: 08039628. Centre: CEIP Pompeu

Fabra (Manlleu).
Codi: 08019940. Centre: CEIP Puig-Agut

(Manlleu).

Annex 2

Adscripció d’educació primària a educació
secundària obligatòria

Centre concertat d’educació primària.
Codi: 08010821. Centre: Magòria (Bar-

celona. Barcelonès).

Centre concertat d’educació secundària
obligatòria.

Codi: 08013640. Centre: Joan Pelegrí
(Barcelona. Barcelonès).

(05.075.170)

RESOLUCIÓ EDC/792/2005, de 17 de
març, de modificació de la Resolució EDC/
170/2005, de 31 de gener, per la qual es
convoca la realització de les proves per a
l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic su-
perior de determinats cicles formatius de for-
mació professional específica.

Mitjançant la Resolució EDC/170/2005,
de 31 de gener, publicada al DOGC núm.
4317, de 7.2.2005, es va convocar la rea-
lització de les proves per a l’obtenció dels
títols de tècnic i tècnic superior de determi-
nats cicles formatius de formació professi-
onal específica.

Un cop finalitzat el termini de preinscrip-
ció s’ha fet palesa la necessitat d’ampliar el
nombre de centres que han de fer les pro-
ves corresponents a un determinat títol de
tècnic.

D’altra banda, s’han observat dues erra-
des al text de la Resolució EDC/170/2005,
de 31 de gener, que cal corregir.

Per tot això,

Resolc:

—1 Es modifica l’annex 1 de la Resolució
EDC/170/2005, de 31 de gener, per la qual
es convoca la realització de les proves per
a l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic su-
perior de determinats cicles formatius de
formació professional específica, relatiu als
centres i títols de cicles formatius, incloent-
hi el centre següent per al cicle que s’indi-
ca:

IES Les Vinyes, de Santa Coloma de Gra-
menet:

Tècnic en farmàcia (Decret 181/1998, de
8 de juliol, DOGC núm. 2696, de 5.8.1998).

—2 Havent observat dues errades al text
original de la Resolució esmentada, tramès

al DOGC i publicat al núm. 4317, pàg. 2218,
de 7.2.2005, se’n detalla la correcció opor-
tuna:

A la pàgina 2220, apartat 16.1, on diu:
“En el cas de l’acreditació de competèn-

cies, es presentaran entre el 4 i el 6 de juliol
de 2005,”,
ha de dir:

“En el cas de l’acreditació de competèn-
cies, es presentaran entre el 22 i el 27 de
juny de 2005,”.

A la pàgina 2221, annex 1, on diu:
“Tècnic en explotacions agràries intensi-

ves”,
ha de dir:

“Tècnic en explotacions agrícoles inten-
sives”.

Barcelona, 17 de març de 2005

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

(05.075.058)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0614/05).

—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 Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 0614/05.

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

150 centres de les proves de competències
bàsiques per a 2n, 4t i 6è d’educació pri-
mària, així com de la identificació, la cor-
recció d’aquestes proves, la revisió i l’enre-
gistrament dels resultats i del disseny d’unes
aplicacions informàtiques que recullin un
resum de resultats globals de tots els cen-
tres de Catalunya.

b) Termini d’execució: el termini màxim
per al lliurament de les tasques objecte
d’aquest concurs finalitzarà el 30 de juny de
2005, d’acord amb el calendari del punt 3.1
del plec de prescripcions tècniques.

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

a) Tramitació: urgent, segons article 71
del Text Refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 230.000,00 euros, (IVA in-

clòs),

—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix d’acord amb l’ar-

ticle 35.1, del Text Refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup L, subgrup 3, catego-

ria D.
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—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 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 presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies natu-

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. 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 a les
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-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant 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.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació - Ser-

veis Centrals.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 18 de març de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.076.124)


