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ORDRE EDC/224/2005, de 12 de maig, per
la qual s’estableix el calendari escolar del
curs 2005-2006 per als centres docents no
universitaris.

Atesa la necessitat de regular el calenda-
ri escolar que ha de regir per al curs 2005-
2006, d’acord amb el dictamen del Consell
Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit
previ de consulta i participació amb els re-
presentants del personal al servei de les
administracions públiques,

Ordeno:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els

centres docents no universitaris de Cata-
lunya, públics i privats, llevat d’aquells que
per la seva singularitat tinguin un calendari
específic autoritzat.

Article 2. Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres docents

públics i privats no universitaris iniciarà en
el seu centre les activitats d’organització del
curs i també les tasques específiques de
programació, avaluació i recuperació el dia
1 de setembre de 2005. Les activitats del
professorat programades al centre no aca-
baran abans del dia 30 de juny de 2006.

2.2 Des del dia 1 de setembre fins a l’ini-
ci de les activitats docents, el professorat,
els centres i les aules de formació de perso-
nes adultes realitzarà les activitats d’inscrip-
ció de l’alumnat, tasques específiques de
programació i organització general del curs
i entrevistes personals a l’alumnat, convali-
dacions, si escau, i avaluacions inicials que
permetin elaborar els itineraris formatius. Un
cop acabades les activitats docents i fins al
dia 30 de juny, es realitzaran les activitats
d’avaluació final, de revisió de curs, d’elabo-
ració de la memòria i de programació de
l’oferta formativa per al curs vinent.

2.3 Pel que fa al professorat de l’ense-
nyament privat, aquesta prescripció de ca-
ràcter general s’haurà d’aplicar respectant
el que disposin el conveni col·lectiu del
sector i la normativa laboral vigent.

2.4 Les prescripcions laborals de caràc-
ter general que estableix aquesta Ordre s’ajus-
taran, per als docents dels centres de forma-
ció d’adults municipals i privats autoritzats, al
que disposen el conveni col·lectiu específic del
sector i la normativa laboral vigent.

Article 3. Calendari
Els centres docents públics i privats de

parvulari, d’educació primària, d’educació
especial, d’ensenyaments secundaris, pro-
fessionals i de règim especial començaran
les classes el dia 12 de setembre de 2005,
a excepció dels cicles formatius de grau
superior i dels centres i aules de formació
de persones adultes que les començaran el
dia 19 de setembre, tots les acabaran el dia
22 de juny de 2006.

Els directors i les directores dels serveis
territorials, per circumstàncies concretes
d’organització d’un centre, podran autorit-
zar l’endarreriment de la data de comença-
ment del centre, o d’alguna etapa o règim
en particular. En tot cas, es vetllarà perquè,
a excepció de causes de força major, l’inici
del curs d’aquests ensenyaments no superi
la data límit del 19 de setembre.

La preparació del curs i l’aprovació d’ho-
raris s’hauran d’haver efectuat en els dies
anteriors a la data d’inici de curs.

Els centres podran programar un inici de
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari
diferent del previst amb caràcter general amb
l’autorització prèvia del director o de la direc-
tora dels serveis territorials segons el proce-
diment previst a l’article 4.2 d’aquesta Ordre.

Les activitats d’avaluació dels alumnes i
de les alumnes del segon curs del batxille-
rat es programaran a cada centre segons
les necessitats derivades de la seva inscrip-
ció al procediment d’accés als estudis uni-
versitaris. En tot cas els processos d’avalu-
ació no acabaran abans del 31 de maig i la
programació de l’acabament del curs ha de
ser supervisada per la Inspecció d’Educa-
ció. Els centres oferiran activitats lectives
d’aprofundiment i consolidació a tot l’alum-

nat fins al 22 de juny, orientant-les d’acord
amb les seves opcions posteriors.

Així mateix, les activitats d’avaluació dels
alumnes de l’últim curs dels cicles formatius
de grau mitjà de formació professional espe-
cífica es programaran a cada centre segons
les necessitats derivades de la seva inscrip-
ció a les proves d’accés a cicles formatius
de grau superior. En tot cas els processos
d’avaluació, no acabaran abans del 15 de
juny, i es garantirà el compliment de les ho-
res lectives establertes en el currículum de
cada cicle formatiu de grau mitjà. La progra-
mació de l’acabament del curs ha d’ésser
supervisada per la Inspecció d’Educació.

Article 4. Horari a l’educació infantil i pri-
mària

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments
reglats de parvulari i d’educació primària,
inclòs el d’educació especial, de tots els
centres docents de Catalunya, públics i
privats, l’horari lectiu es desenvoluparà entre
les 8.30 i les 13 hores, i entre les 15 i les 17
hores. En qualsevol cas es faran un total de
5 hores, de les quals 3 o 3,5 seran al matí,
i 1,5 o 2 a la tarda.

4.2 Als centres públics i concertats de
parvulari i de primària, inclosos els d’edu-
cació especial, l’horari lectiu serà de 9 a 12
hores i de 15 a 17 hores, si no se n’auto-
ritza una concreció diferent.

Dins dels marges previstos a l’apartat 4.1,
i atenent, si escau, el que preveu l’article 7,
relatiu al servei de transport escolar, la con-
creció d’un horari lectiu diferent de l’establert
amb caràcter general ha de comptar amb
l’acord del consell escolar del centre i l’au-
torització, a petició de la direcció del centre,
dels corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació. La importància de
les decisions sobre l’horari comporta que en
el si dels consells escolars s’hagi d’assolir el
consens. En tot cas, si això no és possible,
només podran plantejar-se als serveis terri-
torials les propostes que comptin amb l’apro-
vació mínima de les tres quartes parts de les
persones membres del consell.

La direcció del centre públic o la titulari-
tat del centre concertat adreçarà als serveis
territorials la sol·licitud raonada d’autoritza-
ció de l’horari lectiu, juntament amb una
certificació de l’acord del consell escolar. La
sol·licitud s’ha de presentar als serveis ter-
ritorials abans del 26 de maig. Els serveis
territorials resoldran les sol·licituds dels
centres abans del 10 de juny. Per a l’auto-
rització de l’horari lectiu del centre, els ser-
veis territorials tindran en compte la situa-
ció global dels centres de la zona i, quan
escaigui, la seva coherència per a una òp-
tima prestació dels serveis escolars de
transport i menjador.

No caldrà que els centres que mantinguin
el mateix horari lectiu que fou degudament
autoritzat pels serveis territorials el curs
anterior sol·licitin nova autorització; serà su-
ficient la comunicació als serveis territorials
de la ratificació de l’acord del consell esco-
lar del centre de la proposta d’horari lectiu,
acompanyada de la certificació correspo-
nent d’aquest acord.

Contra la resolució del director o de la di-
rectora dels serveis territorials els titulars
dels centres docents privats podran inter-



551

Núm. 1051

posar un recurs d’alçada en el termini d’un
mes davant el director general d’Ordenació
i Innovació Educativa.

4.3 Els serveis territorials poden auto-
ritzar jornada intensiva de classe en horari
matinal de l’1 al 22 de juny de 2006, sem-
pre que es mantingui l’horari diari total
d’atenció a l’alumnat i de dedicació del
professorat o es compensi la diferència al
llarg del curs.

Els centres que desitgin acollir-se a la jor-
nada intensiva de classe en horari matinal
hauran de formular la petició als serveis
territorials d’acord amb els terminis i el pro-
cediment que s’estableix a l’article 4.2
d’aquesta disposició, i adjuntar-hi la distri-
bució horària per a l’alumnat i el professo-
rat del període d’horari matinal i dels perí-
odes de compensació, si escau.

Els centres que, degudament autoritzats
pels serveis territorials, ja hagin realitzat en
cursos anteriors la jornada intensiva, no
caldrà que sol·licitin nova autorització; serà
suficient que l’equip directiu comuniqui als
serveis territorials la ratificació de l’acord del
consell escolar del centre de la jornada in-
tensiva, acompanyada de la certificació
corresponent d’aquest acord.

Article 5. Horari a l’educació secundària
Als centres d’ensenyament secundari, per

impartir l’educació secundària obligatòria, el
batxillerat i la formació professional de rè-
gim diürn, les classes s’organitzaran en
sessions de matí i tarda. Els ensenyaments
que per necessitats transitòries de planifi-
cació determinades per l’administració edu-
cativa s’hagin de realitzar excepcionalment
en doble torn, es podran fer en jornada
intensiva. En l’educació secundària obliga-
tòria la concreció de l’horari individual i la
programació d’activitats generals de centre
(reunions de professorat, esports, etc.) no
podran comportar més de dues tardes lliu-
res setmanals per a cada alumne o alumna.
Els cicles formatius i el batxillerat, ateses les
seves característiques especials, podran
organitzar-se en jornada intensiva.

Als centres públics i concertats el consell
escolar del centre aprovarà l’horari lectiu
abans de l’1 de juny.

La direcció del centre notificarà als ser-
veis territorials l’horari lectiu aprovat abans
del 10 de juny.

Article 6. Horari als centres i aules de for-
mació de persones adultes

6.1 Dins dels ensenyaments inicials per
a persones adultes, l’horari lectiu per a
l’alumnat que cursi els ensenyaments cor-
responents al cicle de formació instrumen-
tal serà d’una hora i mitja a dues hores de
classe diària de dilluns a divendres, amb-
dós inclosos, per als dos primers nivells, i
de dues hores a dues hores i mitja per al
tercer nivell.

6.2 La resta dels ensenyaments inicials
per a persones adultes inclouen l’oferta for-
mativa següent: curs de llengua oral, curs de
llengua escrita, iniciació a la informàtica i
iniciació a una llengua estrangera, el nombre
d’hores serà l’equivalent a 60 hores lectives,
impartides d’acord amb les característiques
i les necessitats de cada grup, i d’acord amb
la programació que s’estableixi.

6.3 L’horari lectiu per a l’alumnat que
cursi els ensenyaments que pertanyen al
cicle d’educació secundària en els centres
i les aules serà de tres hores de classe a la
setmana per mòdul, amb un total de 15
hores setmanals de dilluns a divendres,
ambdós inclosos.

6.4 Dins dels programes de preparació
per a les proves d’accés, l’horari lectiu per
a l’alumnat que cursi els programes de pre-
paració per a la prova d’accés als cicles for-
matius de grau mitjà serà d’un màxim de 15
hores setmanals, i tindrà una durada míni-
ma de quatre mesos.

6.5 Dins d’aquests mateixos programes
de formació, el nombre d’hores de classe
setmanal per a l’alumnat que cursi progra-
mes de preparació per a la prova d’accés
als cicles formatius de grau superior i per a
la prova d’accés a la universitat per als més
grans de 25 anys, s’establirà segons el
nombre de matèries impartides.

6.6 Pel que fa al nombre d’hores de clas-
se setmanal per a l’alumnat de programes
de lleure i culturals, s’establirà d’acord amb
l’organització de les activitats dels tallers.

6.7 El nombre d’hores establert a cada
apartat fa referència a l’organització presen-
cial dels ensenyaments i programes, i és
variable quan les activitats es facin en auto-
formació o en modalitat a distància.

Article 7. Vacances i dies festius
7.1 Durant el curs escolar 2005-2006

tindran la consideració de període de vacan-
ces escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2005 al 8
de gener de 2006, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 8 d’abril al 17 d’abril
de 2006, ambdós inclosos.

7.2 Així mateix, tindran la consideració
de dies festius els que figuren com a tals a
l’Ordre TRI/200/2004, de 7 de juny (DOGC
núm. 4157, de 18.6.2004), que són, a més
dels dos de festa local i dels inclosos en
períodes de vacances, els següents:

Per a l’any 2005:
12 d’octubre (Festa de la Hispanitat).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
26 de desembre (Sant Esteve).
Per a l’any 2006:
Els que determini la disposició correspo-

nent del Departament de Treball i Indústria.
7.3 En el marc d’aquest calendari esco-

lar, cada centre docent podrà establir tres
dies festius no consecutius de lliure disposi-
ció que s’hauran de preveure en la progra-
mació general del centre. Els consells esco-
lars municipals, un cop fixats els calendaris
de festivitats locals, nacionals i estatals, se-
leccionaran els dies que convindria que adop-
tessin tots els centres del mateix municipi.

Article 8
8.1 Transport.
En el marc del que es disposa en aques-

ta Ordre, els horaris dels centres amb alum-
nat usuari de transport escolar s’establi-
ran de manera que s’ajustin amb els del
servei de transport.

Els centres docents amb servei de trans-
port escolar comunicaran als serveis terri-
torials la proposta de l’horari escolar per al

curs següent abans del 26 de maig, d’acord
amb l’article 4.2 d’aquesta Ordre.

El director o la directora dels serveis ter-
ritorials que tinguin la gestió del servei de
transport delegada determinarà, amb l’au-
diència prèvia dels consells comarcals, l’ho-
rari lectiu dels centres docents amb alum-
nat usuari del servei de transport escolar, a
fi de garantir l’ajustament dels horaris dels
vehicles amb els dels centres, optimitzar el
transport i aconseguir el nombre mínim de
rutes, el nombre màxim d’ocupació de pla-
ces per vehicle i la coincidència horària per
poblacions de residència de l’alumnat de les
diferents etapes educatives.

8.2 Menjador.
Els centres amb alumnat usuari de men-

jador escolar que tinguin més d’un torn
preveuran un marge horari d’almenys una
hora i mitja per tal de dur a terme correcta-
ment el servei de menjador.

Article 9. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del

calendari escolar, com pot ser la motivada
per la coincidència d’adversitats climàti-
ques amb espais docents provisionals i poc
adequats a les adversitats esmentades, o
de l’horari lectiu respecte al previst amb ca-
ràcter general en aquesta Ordre s’haurà de
sol·licitar als serveis territorials.

Als centres públics i privats concertats
aquesta sol·licitud s’haurà de fer d’acord
amb el procediment establert a l’article 4.2.

Contra la resolució del director o de la di-
rectora dels serveis territorials, els titulars
dels centres docents privats podran inter-
posar recurs d’alçada, en el termini d’un
mes, davant el director general d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.

Article 10. Publicitat i supervisió
El calendari previst en aquesta disposició

amb totes les concrecions autoritzades, així
com l’horari marc setmanal, amb distinció de
les activitats reglades i les activitats extraes-
colars i complementàries, s’exposaran al
tauler d’anuncis de cada centre docent no
més tard de l’11 de juny de 2005, on haurà
de romandre exposat durant tot el curs.

És responsabilitat de la direcció del cen-
tre públic o de la titularitat del centre privat
el compliment d’aquesta Ordre i correspon
a la Inspecció d’Educació la supervisió i el
control de la seva aplicació.

Barcelona, 12 de maig de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.129.119)

RESOLUCIÓ EDC/1529/2005, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Sant Rafael,
de la Selva del Camp.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació per la repre-
sentant de la titularitat de la llar d’ infants
Sant Rafael, de la Selva del Camp, en



Full de disposicions i actes administratius

552

petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre d’educació preescolar, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’orde-
nació general del sistema educatiu, es va
instruir el corresponent expedient.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits
exigits per la normativa vigent, en concret
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació; la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’orde-
nació general del sistema educatiu; la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació; el Reial decret 828/
2003, de 27 de juny, pel qual s’ establei-
xen els aspectes educatius bàsics de
l’educació preescolar, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autoritza-
ció dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autor i tzar  l ’ober tura  de l  cent re
d’educació preescolar Sant Rafael, de la
Selva del Camp, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat
amb la legislació anterior a la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, 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 exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Tarragona, 5 de maig de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BAIX CAMP

Serveis Territorials: Tarragona.
Municipi: la Selva del Camp.

Localitat: la Selva del Camp.
Núm. de codi: 43008316.
Denominació: Sant Rafael.
Adreça: c. Raval de Sant Rafael, 19.
Titular: Companyia de les filles de la Caritat
de Sant Vicenç de Paul.
NIF: Q4300028J.

Autorització d’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Sant Rafael, de la Selva del
Camp, per transformació de la llar d’infants
del mateix nom, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2005-06.

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 del primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar, 5 unitats, amb ca-

pacitat per a 74 llocs escolars.

(05.124.134)

RESOLUCIÓ EDC/1528/2005, d’11 de
maig, per la qual s’adjudiquen, amb caràc-
ter definitiu, llocs de treball docents de
caràcter singular per raó de l’aplicació del
pla estratègic de centre.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel
qual es regulen els plans estratègics dels
centres docents sostinguts amb fons públics
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001) preveu, a
l’article 10.1, que el personal docent que
hagi estat seleccionat per ocupar els llocs
de treball docents de caràcter singular per
raó del pla estratègic de centre, d’acord amb
el procediment establert a l’article 9 del
mateix Decret, ocuparà el lloc de treball amb
caràcter provisional, en comissió de serveis
o en adscripció provisional, durant els dos
primers cursos de l’aplicació del pla estra-
tègic corresponent.

El mateix Decret 132/2001 indica, a l’ar-
ticle 10.2, que un cop transcorreguts els dos
primers cursos de l’aplicació del pla estra-
tègic de centre, s’avaluarà el compliment
dels objectius previstos al pla estratègic per
al lloc de treball que s’hagi definit com a
singular per raó de l’aplicació del pla esmen-
tat.

Les resolucions ENS/241/2002, d’11 de
febrer (DOGC núm. 3577, de 18.2.2002),
ENS/89/2003, de 21 de gener (DOGC núm.
3809, de 28.1.2003) i ENS/332/2004, de 20
de febrer (DOGC núm. 4079, de 26.2.2004),
convoquen concurs específic de mèrits per
tal de proveir llocs de treball docents de
caràcter singular en centres públics d’en-
senyaments no universitaris que tenen au-
toritzat un pla estratègic, entre els quals
consten els llocs de treball relacionats a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

Les resolucions ENS/792/2002, de 18
de juny (DOGC núm. 3663, de 25.6.2002),
ENS/1308/2003, de 6 de maig (DOGC
núm. 3883, de 14.5.2003) i EDC/1748/
2004, de 16 de juny (DOGC núm. 4160,
de 23.6.2004), fan públiques l’adjudicació
definitiva de llocs de treball docents de
caràcter singular en centres públics d’en-
senyaments no universitaris que tenen au-

toritzat un pla estratègic; els llocs de tre-
ball esmentats han estat adjudicats als
participants que s’hi indiquen.

En aplicació de l’anteriorment citat arti-
cle 10.2 del Decret 132/2001, s’ha proce-
dit a l’avaluació del compliment dels objec-
tius que el pla estratègic preveu per als llocs
de treball esmentats, els adjudicataris dels
quals ja hi havien romàs durant els dos
primers cursos de l’aplicació del pla estra-
tègic de centre.

El Decret 132/2001 estableix en el seu ar-
ticle 10.2 que la directora general de Recur-
sos Humans emetrà resolució sobre el resul-
tat de l’avaluació del compliment dels
objectius que el pla estratègic preveu per a
cada lloc de treball. Una vegada emeses
aquestes resolucions en sentit favorable, i
formulada per part de cadascun dels inte-
ressats l’opció relativa a la forma d’ocupació
del lloc, prevista a l’article 10.3 del Decret
132/2001, procedeix adjudicar amb caràc-
ter definitiu les destinacions esmentades.

La presa de possessió de les destinaci-
ons adjudicades té efectes d’1 de setem-
bre de 2004, excepte per a aquells mem-
bres del cos de mestres que apareixen a
l’annex amb la indicació que la seva desti-
nació tindrà efectes des de l’1 de setembre
de 2005, atès que per haver obtingut una
destinació definitiva arran de la seva parti-
cipació en el concurs general de trasllats
amb data d’efectes d’1.9.2003, i en aplica-
ció del punt sisè de la disposició addicional
quinzena de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la Funció Pú-
blica, hauran de romandre en la destinació
definitiva esmentada un mínim de dos anys
per poder-ne obtenir una altra. En el mateix
sentit s’expressa l’article 62 del Decret 123/
1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcio-
naris de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

Adjudicar, amb caràcter definitiu, els llocs
de treball docents de caràcter singular indi-
cats a l’annex d’aquesta Resolució als fun-
cionaris que s’hi relacionen, ordenats pel
cos al qual pertanyen, i amb indicació del
lloc de treball adjudicat, de l’especialitat
d’aquest i de la data d’efectes de la presa
de possessió.

La durada de l’ocupació del lloc de tre-
ball que s’adjudica serà, com a mínim, la
mateixa que la durada del pla estratègic del
centre.

Amb la publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya d’aquesta Resolució
es donen per notificades les persones inte-
ressades a tots els efectes.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs

contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els ar-
ticles 116 i 117 de la Llei 30/92, 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, 11 de maig de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Cos de mestres

Efectes des de l’1.9.2004

DNI Cognoms i nom Lloc de treball Localitat Especialitat

039883383A ......... Badia Cantarero, Monica CEIP Mare de Déu del Remei Alcover Educació Primària
039879632R ......... Garriga Martinez, M. Luisa CEIP Mare de Déu del Remei Alcover Educació Infantil
038761752J ......... Villa Pardo, Francesc IES Argentona Argentona Llengua Catalana i Literatura
077910788J ......... Dilme Gialda, Maria CEIP Pla de l’Ametller Banyoles Educació Infantil
038082632Z ......... Martinez Guerra, M. Pilar CEIP N-II de Pràctiques Barcelona Educació Primària
004547918J ......... Martinez Perez, Vicente CEIP La Caixa Barcelona Educació Primària
073189829B ......... Cuy Codina, Natividad CEIP El Sagrer Barcelona Educació Infantil
005144159W ........ Nuñez Alcahut, Gabriel CEIP Sant Joan de Ribera Barcelona Educació Primària
046581010F ......... Oliva Figueras, M. Teresa CEIP Tomàs Moro Barcelona Educació Primària
038552924W ........ Gimenez Bueno, Javier Manuel CEIP Collaso i Gil Barcelona Educació Infantil
037656347B ......... Perez Martinez, M. Luisa CEIP Tàber Barcelona Educació Primària
037717552J ......... Serra Batiste, Magali CEIP Àngels Garriga Barcelona Educació Primària
018857976T ......... Arasa Reverte, Guadalupe CEIP Antaviana Barcelona Educació Primària
027495131B ......... Alonso Tur, Rosa M. CEIP Miralletes Barcelona Educació Primària
038040624G ........ Balsells Castelltort, M. Angels CEIP Baloo Barcelona Educació Primària, Anglès
036945550Y ......... Soler Roses, Empar IES Miquel Tarradell Barcelona Pedagogia Terapèutica
044415289N ......... Piquer Vives, M. Inmaculada CEIP Sant Cristòfor Begues Educació Primària, Anglès
039335319Y ......... Moncunill Cenar, Laura CEIP Joventut Callús Educació Primària
035118666N ......... Fortuny Puig, Inmaculada CEIP Mil·lenari Cardedeu Educació Primària
085026782Z ......... Rodriguez Garcia, Apuleyo IES Dr. Trueta El Prat de Llobregat Ciències Socials
044993070X ......... Duarte Calderon, M. Jose CEIP Taquígraf Garriga Esparreguera Educació Primària, Anglès
077296343J ......... Higes Perdices, Araceli CEIP Folch i Torres Esplugues de Llobregat Educació Infantil
046593995C ......... Rosa Gregori, Genoveva CEIP Can Vidalet Esplugues de Llobregat Educació Infantil
039363551V ......... Reguant Gallego, Ricard CEIP Agrupació Sant Jordi Fonollosa Educació Primària, Anglès
037272651r .......... Gesali Guardia, M. Carmen CEIP Gornal L’Hospitalet Llobregat Educació Primària
046577948G ........ Garcia Sevilla, Raquel CEIP Joaquim Ruyra L’Hospitalet Llobregat Educació Especial
038550832A ......... Cazorla Ramos, Jose Antonio CEIP Joaquim Ruyra L’Hospitalet Llobregat Educació Primària
037728394E ......... Dalmases Subirana,

M. Montserrat CEIP Gornal L’Hospitalet Llobregat Educació Primària
046321810V ......... Garcia Safont, Montserrat CEIP Prat de la Manta L’Hospitalet Llobregat Educació Infantil
041078409H ......... Ficapal Coromina, Dolors CEIP Pau Claris La Seu d’Urgell Educació Primària
040895611R ......... Sole Fontova, M. Dolors CEIP Pràctiques II Lleida Educació Primària
043709958E ......... Lumbierres Cots, Isabel CEIP Camps Elisis Lleida Educació Primària
040888538N......... Corral Lopez, Ramon CEIP Enric Farreny Lleida Educació Primària
043716808H Bujan Garsaball, Olga CEIP Pràctiques II Lleida Educació Primària,

Educació  Física
040886660C......... Fernandez Pisa, M. Carme CEIP Camps Elisis Lleida Educació Infantil
012244072E ......... Gil Cuartero, Carlos CEE Esperança Lleida Educació Especial
028995224K ......... Iñiguez Teruel, Montserrat CEIP Germanes Bertomeu Mataró Educació Primària
052594505Z ......... Jimenez Martin, Javier CEIP Montessori Rubí Educació Primària
037710235X ......... Angles Angles, Elvira CEIP Miguel de Unamuno Sta. Coloma Gramenet Educació Primària
039670755X ......... Noguera Arnal, M. Jesus de CEIP Saavedra Tarragona Educació Primària
040925428X ......... Martinez Baiges, Gemma CEIP Serrallo Tarragona Educació Primària
027246526J ......... Fenoy Bordalas, Federico CEIP Antoni Ubach i Soler Terrassa Educació Primària
039318724V ......... Graners Clapers, M. Rosa CEIP Eladi Homs Valls Educació Primària
039653058T Pascual Mallada, Juan CEIP Eladi Homs Valls Educació Primària,

Educació Física
038064413B ......... Gil Ruiz, Carmen CEIP Can Palmer Viladecans Educació Infantil
037376648S ......... Guerao Barbier, Annie CEIP Can Palmer Viladecans Educació Especial
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de diversos contractes d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu l’annex.
b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: vegeu
l’annex.

—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista:
vegeu l’annex.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Barce-
lona.

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

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

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

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

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

14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

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

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 hores.

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

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

Barcelona, 17 de maig de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1025/05)
infraestructura d’edificis prefabricats al col·-
legi d’educació infantil i primària Fructuós
Gelabert de Barcelona (Barcelonès).

Cos de mestres

Efectes des de l’1.9.2005

DNI Cognoms i nom Lloc de treball Localitat Especialitat

046801194N Calvete Fernandez, Jesus CEIP Can Serra Barberà del Vallès Educació Primària,
Educació Física

037264346E ......... Murcia Ros, M. Angeles CEIP Milà i Fontanals Barcelona Educació Primària
046651783D ......... Clemente Cavero, Aurora CEIP Pere Vila Barcelona Educació Primària
036508750E ......... Gil Casalduc, Olga CEIP Carles I Barcelona Educació Primària
043438467T ......... Argudo Morata, M. Isabel CEIP Gaudí Barcelona Educació Primària, Anglès
046741912R ......... Corbacho Varela, Monica CEIP Les Fontetes Cerdanyola del Vallès Educació Primària
038455232Z ......... Escolano Miron, M. Jose CEIP Joan Maragall Esplugues de Llobregat Educació Primària
052305875B ......... Mases Colell, Montserrat ZER L’Horta de Lleida Lleida Educació Primària, Anglès
039353894C ......... Aguilar Fernandez, Immaculada CEIP Pompeu Fabra Lloret de Mar Educació Primària
033920664B ......... Sotos Planas, Laura CEIP Palau Palau-solità i Plegamans Educació Infantil
046116311T ......... Nebot Vilaseca, Marta CEIP Canigó Sant Just Desvern Educació Primària
039703007Q ........ Lazaro Cantabrana, Jose Luis CEIP Serrallo Tarragona Educació Especial

Cos de professors d’ensenyament secundari

Efectes des de l’1.9.2004

DNI Cognoms i nom Lloc de treball Localitat Especialitat

037318609M .... Cervantes Requena IES Consell de Cent Barcelona Llengua Castellana i Literatura
018906606P ..... Rio Barahona, M. Luisa del IES Salvador Seguí Barcelona Intervenció Sociocomunitària
036569473W .... Rodriguez Membrilla, Ana IES-SEP Esteve Terradas i Illa Cornellà de Llobregat Informàtica
077102670T ..... Martin Bigas, Joan IES El Castell Esparreguera Llengua Catalana i Literatura
040313470J ..... Mellado Bosch, Carles IES Montilivi Girona Informàtica
040889235L ..... Valls Vila, M. Carme IES-SEP Caparrella Lleida Administració d’Empreses
043710446G .... Pubill Gorgues, Santiago IES Josep Lladonosa Lleida Tecnologia
046673606M .... Gou Juvinya, Ana IES Josep Puig i Cadafalch Mataró Tecnologia
046639514E ..... Roquet Puges, Montserrat IES Lluís de Requesens Molins de Rei Anglès
037291636B ..... Pascual Rigual, Xavier IES Cristòfol Ferrer Premià de Mar Processos de Gestió Administrativa
039041326E ..... Garcia Martinez, Rafael Jose IES Escola Industrial Sabadell Org. i Proj. Fabricació Mecànica
046567097D ..... Margarit Varas, Jesus IES Sant Just Desvern Sant Just Desvern Llengua Castellana i Literatura
078079414A ..... Capdevila Roure, Llorenç IES d’Auro Santpedor Llengua Catalana i Literatura
039652468P ..... Marcen Marca, Eduard IES Comte de Rius Tarragona Oficina de Projectes de Construcció

(05.130.123)
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b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 97.573,70

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

Obra núm. 2
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1026/05)
infraestructura d’edificis prefabricats al col·-
legi d’educació infantil i primària Les Glòri-
es Catalanes de Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 109.571,06

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

Obra núm. 3
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1031/05)
infraestructura d’edificis prefabricats al col·-
legi d’educació infantil i primària Llacuna de
Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 227.621,77

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet,

categoria E.

Obra núm. 4
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1124/05)
infraestructura d’edificis prefabricats a l’ins-
titut d’educació secundària Baix Penedès
Nord de la Bisbal  del  Penedès (Baix
Penedès).

b) Termini d’execució: 1 mes i mig.
Pressupost base de licitació: 128.836,68

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet,

categoria E.

Obra núm. 5
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1201/05)
obres d’ampliació d’1 aula i menjador al col·-
legi d’educació infantil i primària Lluís Vives
de Castelldefels (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 175.172,48

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet,

categoria E.

Obra núm. 6
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1242/05)
infraestructura d’edificis prefabricats al col·-
legi d’educació infantil i primària Masquefa
de Masquefa (Anoia).

b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 83.617,75

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

Obra núm. 7
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1243/05)
infraestructura d’edificis prefabricats al

col·legi d’educació infantil i primària Molins
de Rei de Molins de Rei (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 66.558,94

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

(05.137.097)

RESOLUCIÓ EDC/1530/2005, de 10 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Sant
Vicenç de Paül, de Figueres.

Per la Resolució de 20 de juliol de 2000
(DOGC núm. 3239, de 5.10.2000) es va
autoritzar el cessament progressiu d’acti-
vitats a la vegada que es declarava extingit
el concert educatiu del centre docent privat
Sant Vicenç de Paül, de Figueres.

El titular del centre sol·licita la modifica-
ció del calendari de cessament progressiu
per manca de demanda de places escolars
en els cursos dels nivells de primària que
encara imparteix, en el sentit de cessar l’ac-
tivitat a la fi del curs 2004-2005.

Als corresponents informes de la Inspec-
ció d’Educació s’acredita que s’ha trobat es-
colarització adequada per als alumnes que
encara haurien de romandre al centre, en
concordança amb les previsions de l’article
24 del Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats.

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

En conseqüència,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Sant Vicenç de Paül,
codi 17001176, de Figueres, comarca de
l’Alt Empordà, a la fi del curs 2004-2005.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran al
centre d’educació infantil i primària CEIP
Sant Pau, de Figueres, amb codi 17001279.

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

Girona, 10 de maig de 2005

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

(05.124.136)

RESOLUCIÓ EDC/1537/2005, de 6 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Milton-2, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Milton-2, de Barcelona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre d’edu-
cació preescolar, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Milton-2, de Barcelona, per
transformació de la llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
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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, 6 de maig de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08049701.
Denominació: Milton-2.
Adreça: c. Mallorca, 578, ent. 1a.
Titular: Parvularios Milton, SL.
NIF: B60226818.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Milton-2 per transformació de
la llar d’infants del mateix nom, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2005-2006.

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

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 2 unitats amb ca-

pacitat per a 20 llocs escolars.

(05.123.002)

RESOLUCIÓ EDC/1538/2005, de 6 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Abad
Oliba, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als corresponents serveis territorials del De-
partament d’Educació pel titular del centre
docent privat Abad Oliba, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’activi-
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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

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

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes dels cicles formatius que hi ha en el

centre es dipositaran a l’institut d’educació
secundària Ausiàs March, codi 08013172,
de Barcelona.

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

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

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

Barcelona, 6 de maig de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08044090.
Denominació: Abad Oliba.
Adreça: c. Monestir, 10.
Titular: Fundació Universitària San Pablo.
NIF: G28423275.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Abad Oliba, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2004-2005.

(05.123.001)

RESOLUCIÓ EDC/1539/2005, de 9 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Rosetó, de Barcelona.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Rosetó, de Barcelona, per transfor-
mació de la llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 9 de maig de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08049889.
Denominació: Rosetó.
Adreça: c. Mallorca, 337.
Titular: Costilludo, SL.
NIF: B60022142.
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S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Rosetó per transformació de la llar
d’infants del mateix nom, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2005-06.

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: 2 unitats amb ca-

pacitat per a 30 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat

per a 51 llocs escolars.

(05.123.003)

RESOLUCIÓ EDC/1540/2005, de 10 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar L’Esclop, de
Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants L’Esclop, de Sabadell, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre d’edu-
cació preescolar, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar L’Esclop, de Sabadell, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
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 exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Sabadell, 10 de maig de 2005

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis Territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08050521.
Denominació: L’Esclop.
Adreça: pl. Jonqueres, 15.
Titular: Mercè Tarrés Muntada.
NIF: 38998883Z.

S’autoritza l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar L’Esclop per transforma-
ció de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-
2005.

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

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

(05.124.135)

RESOLUCIÓ EDC/1554/2005, de 10 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Patu-
fet, de Vilassar de Dalt.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada Patufet, de Vilassar de Dalt,
en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Patufet, de Vilassar
de Dalt, 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 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 preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 10 de maig de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilassar de Dalt.
Localitat: Vilassar de Dalt.
Codi: 08051951.
Denominació: Patufet.
Adreça: c. Vidal i Barraquer, 13.
Titular: M. Antonia Caballero Marín i Teresa
Herrera Moreno, comunitat de béns.
NIF: E08707119.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada Patufet, de Vilassar de
Dalt, amb efectes a partir de la fi del curs
2003-2004.

(05.124.137)

EDICTE de 13 de maig de 2005, pel qual es
notifica la resolució d’incoació d’expedient
disciplinari al senyor Jordi Sorribes Querol.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució de 20 d’abril de 2005
del secretari general del Departament d’Edu-
cació, per la qual s’incoa expedient discipli-
nari al funcionari docent senyor Jordi Sorri-
bes Querol, de Lleida, es notifica a la persona
interessada que, en aplicació del que dispo-
sa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
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novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada por la Llei 4/1999, de
13 de gener, la resolució d’incoació és a la
seva disposició a les oficines de la Subdirec-
ció General de la Inspecció de Serveis del De-
partament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Via Augusta, 202-226, planta 5B,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina, i que se la cita perquè el pri-
mer dimarts, ultrapassades 48 hores després
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
comparegui a les 11.30, a la planta 5B de la
Via Augusta, 202, 08021 Barcelona, a fi de
prendre-li declaració en relació amb l’expedi-
ent disciplinari que es notifica per aquest
Edicte.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 13 de maig de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.131.134)

EDICTE de 19 de maig de 2005, pel qual es
notifica l’obertura del tràmit de vista en la tra-
mitació de l’expedient disciplinari incoat al
senyor Jordi Sorribes Querol.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de l’obertura del tràmit de vista
en la tramitació de l’expedient disciplinari
incoat per la resolució de 25 de gener de
2005, del secretari general del Departament
d’Educació, al funcionari docent senyor Jordi
Sorribes Querol, de Lleida, es notifica a la
persona interessada que, en aplicació del que
disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada por la Llei 4/
1999, de 13 de gener, l’expedient esmentat
és a la seva disposició a les oficines de la
Subdirecció General de la Inspecció de Ser-
veis del Departament d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya, Via Augusta, 202-226,
planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns a
divendres en horari d’oficina.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 19 de maig de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.137.110)

EDICTE de 12 de maig de 2005, pel qual
es notifica la resolució d’un expedient san-
cionador.

La consellera d’Educació ha dictat reso-
lució en l’expedient sancionador, les dades

del qual figuren a l’annex d’aquest Edicte,
per incompliment greu de les obligacions del
concert educatiu que preveu la Llei orgàni-
ca 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret
a l’educació, modificada per la Llei orgàni-
ca 9/1995, de 20 de novembre, de partici-
pació, l’avaluació i el govern dels centres
docents. Intentada la notificació personal-
ment, aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, i d’acord amb el que
preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es co-
munica a la persona interessada, que per
tal que pugui tenir coneixement del contin-
gut íntegre de la resolució esmentada, pot
comparèixer a les dependències de la Sub-
direcció General de Centres Docents, dels
Serveis Centrals del Departament d’Educa-
ció, Via Augusta, 202-226, planta 3d, 08021
Barcelona, dins del termini de 10 dies a
comptar de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquest Edicte al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, la persona interessada
pot interposar els recursos que s’especifi-
quen a l’annex.

Barcelona, 12 de maig de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Persona interessada: Acadèmia Maurici
Izern, SL.
Acte administratiu que es notifica: resolució
de la consellera d’Educació de 4 d’abril de
2005, del procediment administratiu sanci-
onador tramitat al centre docent privat con-
certat, Maurici Izern, de Vic.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs de re-
posició, amb caràcter potestatiu, davant la
consellera d’Educació, en el termini d’un
mes a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC o recurs conten-
ciós administratiu en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC davant el jutjat
contenciós administratiu competent.

(05.137.112)

ORDRE EDC/231/2005, de 20 de maig, per
la qual es fa pública la convocatòria per a
l’atorgament d’ajuts de menjador adreçats
a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de
l’educació infantil de centres docents pú-
blics, de la ciutat de Barcelona, per al curs
escolar 2005-2006.

El Decret 160/1996, de 14 de maig
(DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual
es regula el servei escolar de menjador als
centres docents públics de titularitat del
Departament d’Educació, estableix al seu
article 21 la possibilitat que les administra-
cions públiques, dins les disponibilitats pres-
supostàries, puguin establir ajuts de men-

jador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li
correspongui la gratuïtat del servei.

Com sigui que els consells comarcals
han assumit, entre d’altres, la competèn-
cia de gestió dels ajuts individuals de
menjador, d’acord amb els convenis subs-
crits amb el Departament d’Educació, per
a totes les comarques de Catalunya amb
exclusió de la ciutat de Barcelona, es con-
sidera necessari obrir una convocatòria
concreta d’aquests ajuts per a la ciutat
esmentada, atès el règim particular que
preveu per a Barcelona la Carta Municipal.

Per tot això, d’acord amb el que estableix
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions, i el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre; en ús de les fa-
cultats atribuïdes a l’article 12 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, i a pro-
posta de la Direcció General de Centres
Docents,

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria pública per a l’atorga-

ment d’ajuts individuals de menjador per
atendre necessitats d’origen socioeconò-
mic, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments
obligatoris i l’educació infantil, al qual no
correspongui la gratuïtat d’aquest servei i
estigui escolaritzat en centres docents pú-
blics de titularitat del Departament d’Edu-
cació de la ciutat de Barcelona, per al curs
2005-2006.

Article 2
Aprovar les bases de la convocatòria que

estableix l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Els ajuts es faran efectius amb càrrec al

crèdit EN04 D/481130300/3212 per un
import màxim de 2.100.000,00 euros. Els
ajuts corresponents al període setembre-
desembre del curs 2005-2006, fins a un
import màxim de 800.000,00 euros, aniran
a càrrec del pressupost de l’any 2005. La
resta, 1.300.000,00 euros, corresponent al
període gener-juny, aniran a càrrec del pres-
supost per a l’any 2006.

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 DOGC, d’acord amb el que
preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
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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, 20 de maig de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte
L’objecte de la convocatòria és la con-

cessió d’ajuts de menjador a l’alumnat es-
colaritzat en ensenyaments obligatoris o que
cursi l’educació infantil en centres docents
públics de titularitat del Departament d’Edu-
cació de la ciutat de Barcelona al qual no li
correspongui la gratuïtat del servei, per al
curs escolar 2005-2006.

—2 Beneficiaris/àries i requisits
2.1 Podrà sol·licitar aquests ajuts l’alum-

nat al qual es refereix l’apartat anterior.
2.2 Són requisits indispensables per a

poder rebre aquests ajuts:
a) Ser usuari/ària del servei de menjador.
b) No gaudir d’ajuts o subvencions, pel

mateix concepte, atorgats per altres admi-
nistracions públiques o ens públics o pri-
vats.

c) Haver presentat la sol·licitud i la docu-
mentació requerida en la present Ordre, en
els terminis establerts.

—3 Criteris per a l’atorgament dels ajuts
En l’atorgament dels ajuts es tindran en

compte els criteris següents:
a) La renda familiar disponible, referida a

la declaració de l’exercici de 2003.
b) El nombre de membres de la unitat fa-

miliar.
c) Els membres de la unitat familiar afec-

tats per disminucions psíquiques o físiques.
En cas que la situació econòmica familiar

hagi canviat respecte de la manifestada en
la declaració de l’IRPF de l’exercici de 2003,
es podrà tenir en compte la situació actual
per fer la baremació de la sol·licitud, sem-
pre que quedi justificada documentalment
la nova situació, d’acord amb els docu-
ments justificatius que pugui requerir el
consell escolar del centre.

—4 Sol·licituds, documentació i termini
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en

els impresos normalitzats que estaran a
l’abast dels interessats a l’adreça electrò-
nica www.gencat.net/educacio/beques/
beq7.htm, als Serveis Territorials d’Educa-
ció a Barcelona I (ciutat) o al centre docent.

Si l’ajut se sol·licita per a més d’un mem-
bre de la família, es formularà en un únic
imprès sempre que l’alumnat estigui matri-
culat en el mateix centre.

4.2 Documentació econòmica:
a) Fotocòpia de la declaració presenta-

da de l’IRPF de l’exercici de 2003.
b) En cas de no haver fet la declaració

de l’IRPF de l’exercici de 2003 s’haurà
d’aportar fotocòpia compulsada de la do-
cumentació següent:

Certificat d’altes i baixes de la Seguretat
Social.

Certificat de retencions i ingressos a
compte de l’IRPF de l’exercici de 2003 o la
totalitat dels fulls de salari.

c) En cas de trobar-se a l’atur l’any 2003:
Certificat d’altes i baixes de la Seguretat

Social.
Certificat de l’OTG (Oficines de Treball de

la Generalitat) de períodes d’inscripció i de
recepció de prestacions i/o subsidis per des-
ocupació.

d) En cas de ser pensionista:
Certificat de la pensió.
4.3 Documentació específica:
a) Fotocòpia del llibre de família amb tots

els seus components.
Si es dóna la situació familiar de separa-

ció de fet, s’haurà de presentar o bé docu-
ment notarial o fotocòpia dels justificants
d’interposició de la demanda o altres docu-
ments que demostrin aquesta situació.

Si la separació és legal o bé hi ha divorci,
s’haurà de presentar la fotocòpia de la sen-
tència judicial que determini aquesta situa-
ció, incloent-hi el conveni regulador.

b) Certificat municipal de convivència del
nucli familiar.

c) Si és procedent, certificat que acrediti
les circumstàncies psíquiques o físiques de
la malaltia o disminució.

d) Factures o rebuts del lloguer o hipote-
ca de l’habitatge, en el supòsit que les
despeses anuals per aquest concepte su-
perin el 30% dels ingressos familiars. El con-
tracte de lloguer o hipoteca de l’habitatge
haurà d’estar, com a mínim, a nom d’algu-
na de les persones següents: pare, mare,
tutor o tutora legal de l’alumne. En cas que
la factura o el rebut vagi a nom d’una altra
persona, diferent dels esmentats anterior-
ment, s’haurà de demostrar la convivència
al mateix habitatge amb un certificat d’em-
padronament.

e) Fotocòpia de la resolució d’acolliment
de la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia.

f) Carnet de família nombrosa, si s’escau.
g) Declaració conforme el sol·licitant no es

troba en cap dels supòsits que impedeixen
obtenir la condició de beneficiari, d’acord
amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

4.4 Les sol·licituds degudament emple-
nades, juntament amb la documentació re-
querida, es presentaran als Serveis Territo-
rials a Barcelona I (ciutat) a través dels
centres docents on estigui matriculat l’alum-
ne/a, en el termini de 10 dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria al DOGC.

Les persones sol·licitants hauran d’apor-
tar la documentació requerida, per la qual
cosa no s’acceptaran declaracions jurades.

—5 Tramitació de les sol·licituds
5.1 El consell escolar del centre revisa-

rà les sol·licituds i la documentació presen-
tada, comprovarà que l’imprès de sol·licitud
ha estat correctament emplenat, que s’ha
aportat la documentació requerida i proce-
dirà a baremar les sol·licituds d’acord amb
l’annex 2 d’aquesta Ordre.

5.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació, el

consell escolar farà pública als taulers
d’anuncis dels centres la relació nominal de
les sol·licituds afectades i establirà un ter-
mini de 10 dies hàbils per efectuar les com-
provacions pertinents i perquè les persones
interessades puguin esmenar o completar
les dades o adjuntar la documentació no
presentada inicialment.

Les persones interessades que trans-
corregut aquest termini no esmenin les
errades esmentades es considerarà que
desisteixen de la seva petició, la qual s’ar-
xivarà sense cap més tràmit.

5.3 En un termini no superior a dos dies
hàbils, un cop finalitzat el període concedit
als que han aportat nova documentació,
s’exposarà al tauler d’anuncis la llista pro-
visional baremada.

Les persones sol·licitants tindran un ter-
mini de tres dies hàbils per presentar per
escrit les reclamacions que estimin oportu-
nes. El consell escolar, en un termini no
superior a dos dies hàbils, resoldrà les re-
clamacions i farà pública als taulers d’anun-
cis del centre la llista definitiva de sol·licituds,
ordenades de major a menor puntuació,
signada pel/per la president/a del consell es-
colar.

5.4 La direcció dels centres remetrà als
Serveis Territorials la relació de sol·licituds
baremades, en el suport informàtic que
aquesta estableixi.

La sol·licitud i documentació presentada
romandrà arxivada al centre docent, la qual
podrà ser requerida pels Serveis Territorials
en qualsevol moment.

—6 Quantia dels ajuts
6.1 La quantia total de l’ajut es deter-

minarà en funció del nombre total de dies
lectius del curs escolar amb servei de men-
jador, per una quantitat fixa per dia, que és
fins un màxim de:

2,30 euros/dia, per a l’alumnat de cen-
tres ordinaris.

6,00 euros/dia, per a l’alumnat escolarit-
zat en centres d’educació especial que ho
sol·liciti.

Fins a un import màxim de 3,60 euros/
dia, en situacions socials o econòmiques
molt greus, acreditades documentalment, o
en el cas d’alumnat escolaritzat en centres
d’atenció educativa preferent.

6.2 El pagament dels ajuts es realitzarà
directament al centre docent de l’alumnat
beneficiari de l’ajut i pel nombre de dies
lectius amb servei de menjador correspo-
nent al període pel qual es fa l’abonament.

—7 Concessió dels ajuts
7.1 Es faculta la directora dels Serveis

Territorials del Departament d’Educació de
Barcelona I (ciutat) per resoldre aquesta con-
vocatòria.

7.2 Es constituirà una comissió amb seu
als Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
amb la finalitat d’elaborar la proposta de re-
solució, i que estarà formada pels membres
següents:

La directora dels Serveis Territorials a Bar-
celona I (ciutat), o persona en la qual dele-
gui, com a director/a.

Un/a inspector/a dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat) nomenat/ada per la di-
rectora dels Serveis Territorials.
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Un/a director/a d’un CEIP i un/a director/
a d’un IES de la ciutat de Barcelona nome-
nats/ades per la directora dels Serveis Ter-
ritorials.

La cap del Negociat d’Alumnes dels Ser-
veis Territorials a Barcelona I (ciutat), que
actuarà com a secretària.

El districte de Ciutat Vella de Barcelona
és una zona amb greus deficiències deriva-
des de factors socials, econòmics i ètnics
que fan necessari que les administracions
hi dediquin una especial atenció. Per aquest
motiu, des de fa molts anys, el Departament
d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona
col·laboren estretament en l’atenció espe-
cial que requereix l’alumnat d’aquest dis-
tricte i en les corresponents aportacions
econòmiques. En aquest sentit, i per se-
guir mantenint l’aportació econòmica en la
mateixa proporció que s’ha estat fent fins
ara amb el municipi, de l’import esmentat
a l’article 3 d’aquesta Ordre, se’n destina-
ran 351.520,47 euros íntegrament a l’es-
mentat districte per al curs 2005-2006. I,
amb vista a elaborar la proposta d’atorga-
ment dels ajuts de l’alumnat d’aquest dis-
tricte es constituirà una segona comissió
que estarà formada pels mateixos membres
que l’anterior i, a més, els que es detallen
a continuació:

El cap de Serveis Personals del districte
de Ciutat Vella.

El secretari del Consell Escolar del dis-
tricte de Ciutat Vella.

7.3 Les comissions analitzaran les ba-
remacions realitzades pels centres, confec-
cionaran la relació d’alumnat per ordre de
puntuació i elevaran a la directora dels
Serveis Territorials de Barcelona I (ciutat)
sengles propostes de resolució de la con-
vocatòria en les quals es determinaran,
d’acord amb els recursos disponibles, les
persones beneficiàries per centres i la quan-
tia dels ajuts, així com la relació de l’alum-
nat proposat per a la denegació de l’ajut,
especificant-ne el motiu.

L’alumnat que, tot i reunir els requisits de
la convocatòria, no hagi assolit un nombre
d’ordre que li permeti obtenir l’ajut, atès que
els recursos disponibles són limitats, que-
darà ordenat d’acord amb la seva puntua-
ció i constituirà una llista d’espera per cen-
tre. En aquest supòsit, si alguna de les
persones beneficiàries de l’ajut causés bai-
xa al centre, o per qualsevol altre motiu
justificat no pogués gaudir d’aquest ajut o
en gaudís parcialment, el consell escolar del
centre, amb l’autorització prèvia de la direc-
tora dels Serveis Territorials, assignarà
aquest ajut al següent alumne/a de la rela-
ció, a no ser que l’alumne/a beneficiari/ària
de l’ajut causés baixa al centre per matricu-
lar-se en un altre centre públic de l’àmbit
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat), atès que en aquest supòsit l’ajut o, si
s’escau, la part que no n’hagi estat consu-
mida serà traspassat pel centre docent on
estava matriculat al nou centre. Es podrà
fer un procediment semblant amb les ab-
sències de les persones beneficiàries.

7.4 La comissió decidirà sobre els pos-
sibles empats, tenint en compte com a pri-
mer criteri el major nombre de germans/es
de la persona sol·licitant. En cas de persis-
tir l’empat s’ordenaran alfabèticament les

sol·licituds i es procedirà d’acord amb el
resultat obtingut en el sorteig públic efectu-
at a la seu dels Serveis Terr i tor ia ls a
Barcelona I (ciutat).

7.5 Abans que transcorrin quinze dies
des de la data d’elevació de la proposta de
resolució, la directora dels Serveis Territori-
als dictarà resolució definitiva d’atorgament
dels esmentats ajuts, que es farà pública al
tauler d’anuncis dels Serveis Territorials i es
lliurarà als/a les presidents/es dels consells
escolars respectius als efectes de la seva
publicitat al centre.

L’esmentada resolució inclourà tres anne-
xos:

El primer inclourà l’alumnat, per centres,
que resulti adjudicatari d’un ajut.

En el segon hi constarà l’alumnat al qual
li sigui denegat l’ajut per no reunir algun o
alguns dels requisits exigits per la present
convocatòria.

En el tercer s’inclourà l’alumnat que, tot
i reunir els requisits de la convocatòria, no
ha assolit un nombre d’ordre que li permeti
obtenir l’ajut.

L’alumnat inclòs en aquest darrer annex
quedarà ordenat d’acord amb la seva pun-
tuació i constituirà una llista d’espera amb
la que s’anirà substituint, per rigorós ordre,
l’alumnat adjudicatari que, per qualsevol
causa, deixi de ser beneficiari d’aquests
ajuts.

7.6 En qualsevol cas, es consideraran
desestimades les sol·licituds d’ajuts no re-
soltes, en el termini màxim de sis mesos
comptats des de l’endemà de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds.

7.7 Les persones beneficiàries dels ajuts
resten obligades a facilitar la informació re-
querida pels òrgans de control de l’Admi-
nistració.

7.8 Els ajuts atorgats seran revocats to-
talment o parcialment quan es detecti que
en la seva concessió va concórrer l’oculta-
ció o la falsedat de les dades sol·licitades.

7.9 El pagament dels ajuts es realitzarà
en ferm:

El pagament del període setembre-de-
sembre de 2005 es realitzarà sense justifi-
cació prèvia.

El pagament del període gener-juny de
2006 es realitzarà amb la justificació prèvia
del període setembre-desembre esmentat.
Els centres trametran la justificació del pa-
gament del període corresponent al gener-
juny als Serveis Territorials abans del 30 de
juny de 2006.

—8 Els ajuts quedaran justificats mitjan-
çant la presentació de la nòmina justifica-
tiva enviada pel/per la director/a del centre
als Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat), que estarà signada pels pares o ma-
res o tutors/es de l’alumnat beneficiari
d’aquests ajuts, així com per la presenta-
ció d’un certificat del/de la director/a del
centre en el qual es faci constar que els
fons rebuts per les persones beneficiàries
han estat destinats al pagament del servei
de menjador.

—9 La despesa que comporta l’atorga-
ment d’aquests ajuts no té caràcter recur-
rent i, en tot cas, les convocatòries futures
resten sotmeses a les disponibilitats pres-
supostàries del Departament d’Educació.

ANNEX 2

Barem de puntuació per als ajuts de men-
jador escolar

—1 Condicions econòmiques
a) Es computaran com a ingressos fami-

liars la totalitat dels ingressos de la unitat
familiar durant l’any 2003. Pel que fa a les
rendes percebudes pels/per les germans/
es i pels/per les ascendents dels pares o
mares, aquests ingressos només computen
el 50%.

Als efectes del càlcul dels ingressos fa-
miliars, són membres computables de la
unitat familiar els pares o les mares o tu-
tors/es legals de l’alumnat, els/les germans/
es solters/es menors de 25 anys, així com
els/les ascendents de pares o mares que
justifiquin la residència en el mateix domicili
amb el corresponent certificat municipal de
convivència.

Al quocient resultant de dividir tots els in-
gressos familiars entre el nombre de mem-
bres de la unitat familiar se li adjudicarà la
puntuació següent:

Fins a 1.502,53 euros: 10 punts.
De 1.502,54 a 1.803,03: 8 punts.
De 1.803,04 euros a 2.103,54 euros: 7

punts.
De 2.103,55 euros a 2.404,05 euros: 6

punts.
De 2.404,06 euros a 2.704,55 euros: 5

punts.
De 2.704,56 euros a 3.005,06 euros: 4

punts.
De 3.005,07 euros a 3.305,57 euros: 3

punts.
De 3.305,58 euros a 3.606,07 euros: 2

punts.
De 3.606,08 euros a 3.906,58 euros: 1

punt.
Més de 3.906,58 euros: 0 punts.
b) Certificació acreditativa de ser atès

pels serveis socials d’atenció primària de
l’ajuntament corresponent, només en el
supòsit de la persona sol·licitant que no
pugui adjuntar la documentació econòmica
especificada a l’apartat 4.2 de les bases
reguladores: 10 punts. En aquest certificat
s’indicarà:

Nom de l’alumne.
Nom del centre docent.
Domicili familiar.
Si escau, s’especificarà si l’alumne està

essent atès pel serveis socials.
Dades de la unitat familiar.
Ingressos de la unitat familiar.
Cas que en el certificat es faci constar que

hi ha una obtenció d’ingressos, aquests es
valoraran d’acord amb la taula establerta en
l’apartat anterior.

c) Despeses anuals de lloguer o hipote-
ca de l’habitatge:

Si superen el 30% dels ingressos líquids:
1 punt.

Si superen el 50% dels ingressos líquids:
2 punts.

—2 Dades familiars
Infant en acolliment: 1 punt.
Per cada persona de la unitat familiar amb

disminució: 1 punt.
Per família nombrosa: 1 punt.
Per família monoparental: 1 punt.

(05.132.087)
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RESOLUCIÓ EDC/1555/2005, de 9 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Sanfeliu, de l’Hospitalet de
Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Sanfeliu, de l’Hospitalet de
Llobregat, en petició d’autorització de re-
ducció d’unitats del nivell d’educació primà-
ria, obertura de les etapes d’educació pre-
escolar i d’educació infantil, supressió i
ampliació de locals i trasllat d’unitats d’edu-
cació primària, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 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’auto-
rització d’obertura del centre docent pri-
vat Sanfeliu, de l’Hospitalet de Llobregat,
per reducció d’unitats del nivell d’educa-
ció pr imària, obertura de les l ’etapes
d’educació preescolar i d’educació infan-
til, supressió i ampliació de locals i trasllat
d’unitats d’educació primària, 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, 9 de maig 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 BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi: 08018455.
Denominació: Sanfeliu.
Adreça: c. Cornellà, 4.
Titular: Núria Palau Martínez.
NIF: 37815013T.

S’autoritza la reducció d’unitats del ni-
vell d’educació primària, amb 2 unitats
amb capacitat per a 50 llocs escolars i
amb efectes des de la fi del curs 2003-
2004.

S’autoritza la supressió dels locals del car-
rer Aviació, 4, amb efectes des de la fi del
curs 2003-2004.

S’autoritza l’ampliació dels locals del cen-
tre amb l’edifici del carrer Miralta, 6-8-10,
amb efectes des de l’inici del curs 2004-
2005.

S’autoritza el trasllat de 4 unitats d’edu-
cació primària als locals del carrer Miralta,
6-8-10.

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.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció infantil, amb 3 unitats amb capacitat per
a 71 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, situades al carrer Emigrant, 7.
Educació infantil
3 unitats amb capacitat per a 71 llocs es-

colars, situades al carrer Emigrant, 7.
Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars, 2 unitats s i tuades al  carrer
Cornellà, 4 i 4 unitats situades al carrer
Miralta, 6-8-10.

(05.123.007)

RESOLUCIÓ EDC/1556/2005, de 9 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’in-
fants El Petit Gu Gu, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants El Petit Gu Gu, de Badalona, en
petició d’autorització de canvi de titularitat
i de canvi de denominació, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants El Petit
Gu Gu, de Badalona, per canvi de titularitat
i de denominació, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Reial de-
cret 828/2003, de 27 de juny, dins el termi-
ni previst per a la implantació de l’educació
preescolar.

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

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

Barcelona, 9 de maig 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 BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Codi: 08054484.
Denominació: El Petit Gu Gu.
Adreça: av. Joan XXIII, 20.
Titular: Carlota Martínez Carrasco.
NIF: 37323362C.

S’autoritza el canvi de titularitat a favor de
Marta Serra Guillamet, amb NIF 36932450Q.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Tam-Tam.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Llar d’infants amb capacitat per a 50 llocs

escolars.

(05.123.004)

RESOLUCIÓ EDC/1557/2005, de 10 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare de Déu de la Mercè, de
Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació pel titular del
centre docent privat Mare de Déu de la
Mercè, de Badalona, en petició d’autorit-
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zació de canvi de titularitat, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgà-
nica 10/2002, de 23 de desembre, de qua-
litat de l’educació; el Reial decret 1537/
2003, de 5 de desembre, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments escolars de
règim general i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

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

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

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

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

Barcelona, 10 de maig 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 BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Codi: 08001285.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Adreça: c. Guifré, 300.
Titular: Adoratrius Esclaves Santíssim Sacra-
ment i de la Caritat.
NIF: Q5000007D.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Salesians, amb NIF Q0800036F i
amb efectes a partir del primer dia del mes
següent al de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

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

escolars.

(05.124.138)

RESOLUCIÓ EDC/1579/2005, de 19 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infantil i primària del Masnou.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·-
legi 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 Salvador Espriu, del Masnou, amb
codi 08043930, ubicat a l’avda. J. F. Ken-
nedy, 56, del Masnou (Maresme), la nova de-
nominació específica Marinada.

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, 19 de maig de 2005

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

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(05.137.099)

RESOLUCIÓ EDC/1583/2005, de 24 de
maig, per al qual s’eleva a definitiva la Re-
solució EDC/846/2005, de 23 de març, per
la qual es resolen amb caràcter provisional
les modificacions i renovacions dels con-
certs educatius de centres docents privats
per als nivells obligatoris i per als ensenya-
ments d’educació infantil.

Per la Resolució EDC/846/2005, de 23 de
març, es van resoldre amb caràcter provisi-
onal les modificacions i renovacions dels
concerts educatius de centres docents pri-
vats per als nivells obligatoris i per als en-
senyaments d’educació infantil (DOGC núm.
4354, d’1.4.2005).

Un cop acabat el període de preinscrip-
ció per a l’admissió d’alumnat i abans d’ini-
ciar el període de matriculació, cal procedir
a elevar a definitiva la Resolució esmenta-
da, amb les modificacions corresponents,
per tal d’ajustar-la al resultat de la preins-
cripció, d’acord amb l’article 31 del Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, amb la modificació efectuada pel
Decret 155/1997, de 25 de juny.

D’altra banda, la Resolució EDC/846/
2005, va denegar la concertació d’unitats
d’educació infantil a un centre docent pri-
vat, al qual però cal ara atorgar el concert
educatiu per les unitats sol·licitades, per
haver-se modificat les circumstàncies en
virtut de les quals es va denegar.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Resolc:

—1 S’eleva a definitiva la Resolució EDC/
846/2005, de 23 de març, per la qual es
resolen amb caràcter provisional les modi-
ficacions i renovacions dels concerts edu-
catius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil, amb les modificacions
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

Es confirmen els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen en aquesta
Resolució en el sentit que s’establia a la
Resolució EDC/846/2005, de 23 de març.

—2 Les modificacions i renovacions dels
concerts educatius que s’aproven definiti-
vament per aquesta disposició tindran efec-
tes a partir de l’1 de setembre de 2005.

D’acord amb el que disposa l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, les mo-
dificacions i renovacions dels concerts edu-
catius que aprova aquesta disposició es
formalitzaran mitjançant un document ad-
ministratiu que subscriuran el director dels
serveis territorials que correspongui del
Departament d’Educació i el titular del cen-
tre afectat.

—3 La concessió d’aquestes modificaci-
ons i renovacions dels concerts educatius
dels centres docents privats es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària EN04 D/
480130700/4222.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant l’òr-
gan 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 dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de maig de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

EINF: educació infantil.
EINF: N1 - N2 - N3.
N1: unitats concertades de primer curs

d’educació infantil.
N2: unitats concertades de segon curs

d’educació infantil.
N3: unitats concertades de tercer curs

d’educació infantil.
EPRI: educació primària.
EPRI: U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6.
U1: unitats concertades de primer curs de

primer cicle d’educació primària.
U2: unitats concertades de segon curs de

primer cicle d’educació primària.
U3: unitats concertades de primer curs de

segon cicle d’educació primària.
U4: unitats concertades de segon curs de

segon cicle d’educació primària.
U5: unitats concertades de primer curs de

tercer cicle d’educació primària.
U6: unitats concertades de segon curs de

tercer cicle d’educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1- G2 - G3 - G4.
G1: unitats concertades de primer curs

d’educació secundària obligatòria.
G2: unitats concertades de segon curs

d’educació secundària obligatòria.
G3: unitats concertades de tercer curs

d’educació secundària obligatòria.
G4: unitats concertades de quart curs

d’educació secundària obligatòria.
UD: unitats denegades

Causes de denegació (CD):
(1) La unitat sol·licitada no assoleix, d’acord

amb les dades de preinscripció, el nom-
bre d’alumnes previst per concertar el
nivell educatiu corresponent.

Causa de concessió (CC):
(2) El centre està autoritzat per impartir el nom-

bre d’unitats d’educació infantil per a les
quals va sol·licitar el concert educatiu.

Serveis territorials: Barcelona I (Ciutat)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Calassanci.
Codi: 08003117.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-2-2-2. UD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Siervas de San José.
Codi: 08004687.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 1-2-2-2. UD: 1. CD: (1).

Serveis territorials: Barcelona II (Comarques)

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EPRI: 2-3-3-2-2-2. UD: 1. CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Xaloc.
Codi: 08018561.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 3-4-4-4. UD: 1. CD: (1).

Municipi: Malgrat de Mar (Maresme).
Denominació: Vedruna.
Codi: 08019915.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 2-1-0. CC: (2).

Serveis territorials: Girona

Municipi: Ripoll (Ripollès).
Denominació: Vedruna.
Codi: 17003021.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-3-3-2. UD: 1. CD: (1).

(05.143.024)

EDICTE de 24 de maig de 2005, pel qual
es notifica el plec de càrrecs formulat en la
tramitació de l’expedient disciplinari incoat
al senyor Fernando Bueno Cortes, per Re-
solució de 8 de març de 2005.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació del plec de càrrecs formulat en
la tramitació de l’expedient disciplinari in-
coat per Resolució de 8 de març de 2005,
del secretari general del Departament d’Edu-
cació, a l’interí docent senyor Fernando
Bueno Cortes, de Barcelona, es notifica a
la persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada por la Llei
4/1999, de 13 de gener, el plec de càrrecs
esmentat és a la seva disposició a les ofici-
nes de la Subdirecció General 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.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 24 de maig de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.143.047)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatò-
ria de proves per a la provisió de places de
funcionaris docents (DOGC núm. 4298, pàg.
458, d’11.1.2005).

Havent observat errades al text original
català i castellà de l’esmentada Resolució,
tramès al DOGC i publicat al número 4298,
pàg. 458, d’11.1.2005, se’n declara l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 465, base 6.5, al sisè parà-
graf, on diu:

“En finalitzar l’exposició, l’aspirant lliura-
rà al tribunal el guió, la bibliografia i els do-
cuments de suport que cregui convenients,
d’acord amb el contingut de la prova.”,
ha de dir:

“En finalitzar l’exposició, l’aspirant efec-
tuarà la lectura de la part pràctica, si es-
cau, i lliurarà al tribunal el guió, la biblio-
grafia i els documents de suport que cregui
convenients, d’acord amb el contingut de
la prova.”.

Barcelona, 23 de maig de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.139.085)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de tres contractes d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu l’annex.
b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: vegeu
l’annex.

—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista:
vegeu l’annex.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3c.
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c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

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

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

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

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

14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

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

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 hores.

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

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

Barcelona, 24 de maig de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1248/05)
Instal·lació de 2 mòduls prefabricats al col·-
legi d’educació infantil i primària Viladecans
II de Viladecans (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 91.991,98

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

Obra núm. 2
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1249/05)
Instal·lació de 2 mòduls prefabricats al

col·legi d’educació infantil i primària Marta
Mata de Viladecans (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 85.660,06

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

Obra núm. 3
Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1251/05)
Instal·lació d’1 mòdul prefabricat al col·legi
d’educació infantil i primària Vallirana de Va-
llirana (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 63.585,79

euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

(05.143.051)

ORDRE EDC/236/2005, de 26 de maig,
per la qual s’obre convocatòria pública per
a la concessió de subvencions per a la cre-
ació i la consolidació de places per a in-
fants de zero a tres anys en llars d’infants
de titularitat municipal.

Les administracions públiques tenen
l’obligació de garantir un nombre sufici-
ent de llocs en llars d’infants per atendre
l’escolarització de la població que els
demani places.

En aquest  sent i t ,  e l  Par lament  de
Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, de 9
de juliol, de creació de llars d’infants de
qualitat, que en el seu article 1 estableix
que les llars d’infants de la Generalitat i
les de les administracions locals constitu-
eixen la xarxa de llars d’infants de titula-
ritat pública de Catalunya i que el Govern,
en coordinació i col·laboració amb els
ajuntaments, ha d’impulsar el desenvolu-
pament de la xarxa esmentada amb la fi-
nalitat d’assegurar una oferta suficient per
a la població menor de tres anys que
sol·liciti un plaça a qualsevol lloc del ter-
ritori de Catalunya.

A més, el dia 14 de febrer de 2005 es va
signar l’acord de col·laboració entre el De-
partament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i les entitats municipalistes Fede-
ració de Municipis de Catalunya i Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques, per
al finançament de la creació de places pú-
bliques de llars d’infants i per al seu soste-
niment, amb l’objectiu d’impulsar la creació
de 30.000 places noves.

D’altra banda, un cert nombre de llars
d’infants de titularitat municipal disposa
d’autorització temporal de funcionament,
i en conseqüència les corporacions lo-
cals titulars, per tal que no decaigui la
v igència de l ’autor i tzac ió del  centre,
hauran d’efectuar les adaptacions ne-
cessàries per complir els requisits mí-
nims.

Amb la finalitat de promoure la creació
de noves places en llars d’infants, i de pro-

moure la consolidació de les places amb
vigència temporal, d’acord amb la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el capítol IX del Text refós
de la  L le i  de  f inances  púb l iques  de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre, d’acord amb
l’informe de la Comissió de Cooperació
Local de Catalunya, d’acord amb l’auto-
rització del Govern en la sessió del dia 5
d’abril de 2005 per realitzar despeses plu-
riennals i a proposta de la Direcció Gene-
ral de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria pública per a la con-

cessió de subvencions per a la creació de
places per a infants de zero a tres anys en
llars d’infants de titularitat municipal, i per
a la consolidació de places en centres del
mateix nivell i titularitat, autoritzades pro-
visionalment.

Article 2
Aprovar les bases reguladores que re-

geixen aquesta convocatòria, les quals fi-
guren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
L’import màxim global de les subvenci-

ons pluriennals és de 52.000.000,00 euros,
distribuït d’acord amb les anualitats se-
güents:

2005: 16.000.000,00 d’euros.
2006: 20.000.000,00 d’euros.
2007: 16.000.000,00 d’euros.
Aquests imports es podran modificar en

funció de les sol·licituds presentades i de
les disponibilitats pressupostàries.

La imputació de les subvencions conce-
dides anirà a càrrec del crèdit EN04 D/
760130200/4222, de pla de foment de llars
d’infants, del pressupost dels anys corres-
ponents.

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

documentac ió  prev is tes  a  l ’annex  2
d’aquesta Ordre és fins al 30 de juny de
2006, a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Les sol·licituds es presentaran davant els
serveis territorials d’Educació correspo-
nents.

Article 5
Es delega en el director general de Cen-

tres Docents la resolució d’aprovació del
projecte de centre, així com la resolució
provisional i la resolució definitiva d’aques-
ta convocatòria.

Una vegada estigui aprovat el projecte de
centre, es resoldrà provisionalment sobre
l’atorgament de la subvenció.

Si el projecte de centre ja s’havia aprovat
anteriorment no serà necessari aprovar un
nou projecte.

La resolució definitiva de la convocatòria
s’efectuarà en el termini màxim de sis me-
sos a partir del moment en què la corpora-
ció local hagi aportat la certificació del se-
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cretari, conforme s’ha iniciat l’expedient de
contractació de les actuacions objecte de
la subvenció, amb la inclusió del termini
d’execució previst.

En qualsevol cas, s’entendran desestima-
des les sol·licituds no resoltes en el termini
màxim de sis mesos esmentat.

Si la previsió de fi d’obra és per a un exer-
cici pressupostari posterior al de la conces-
sió de la subvenció, es podrà concedir una
bestreta del 25% de l’import de la subven-
ció.

Article 6
La resolució de la convocatòria serà no-

tificada a cada corporació local de manera
individualitzada.

Així mateix, l’ens concedent donarà pu-
blicitat de les subvencions atorgades en el
tauler d’anuncis del Departament d’Educa-
ció, i en el cas que l’import sigui igual o
superior a 3.000,00 euros, les publicarà
també al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra la resolució del director general
de Centres Docents, que exhaureix la via
administrativa, les corporacions locals po-
den interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notifica-
ció, de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de ju-
liol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament requeriment, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposa l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 7
Les subvencions convocades no tenen

caràcter recurrent.
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 requeriment, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposa l’article
44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Barcelona, 26 de maig de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte de la convocatòria i període
en què s’ha d’efectuar l’activitat

La subvenció té per objecte fomentar la
creació de places per a infants de zero a
tres anys en llars d’infants de titularitat de
les corporacions locals, i consolidar-ne el
nombre actual en els centres de la mateixa
titularitat i nivell que, d’acord amb el seu
conveni de creació, tenen caràcter tempo-
ral.

La subvenció es concedeix quan l’activi-
tat efectuada per assolir la finalitat buscada
sigui l’actuació d’obres en edificis de nova
planta, o bé l’adequació o l’adquisició d’edi-
ficis preexistents. L’activitat s’ha d’efectuar
en un termini tal que permeti assolir l’objec-
tiu que es pretén entre l’1 de setembre de
2005 i l’1 de setembre de 2007, ambdós
inclosos.

—2 Requisits dels beneficiaris i manera
d’acreditar-los

2.1 Poden ser beneficiaris de les sub-
vencions les corporacions locals de Cata-
lunya que sol·licitin acollir-se a aquesta
convocatòria pública per a la creació i con-
solidació de places per a infants de zero a
tres anys en llars d’infants de la seva titula-
ritat, i que, una vegada aprovat el projecte
de creació, d’ampliació o bé d’adaptació a
la normativa vigent de llars d’infants, efec-
tuïn dins del termini previst de la convoca-
tòria l’activitat per a la qual han sol·licitat la
subvenció.

2.2 Les corporacions locals hauran de
presentar amb la sol·licitud de subvenció la
documentació que s’assenyala a l’annex 2
d’aquesta Ordre, en relació amb l’aprova-
ció del projecte de centre.

—3 Justificació del compliment de la fi-
nalitat de la subvenció i l’aplicació dels
fons percebuts

3.1 Una vegada acabades les obres re-
alitzades, la corporació local lliurarà al De-
partament d’Educació la documentació que
s’assenyala a l’annex 3 d’aquesta Ordre.

3.2 La Secció d’Obres i Manteniment
dels serveis territorials corresponents eme-
trà un informe sobre l’adequació de les
obres realitzades al projecte aprovat.

Els serveis territorials trametran l’informe
de la Secció d’Obres i Manteniment esmen-
tat a la Direcció General de Centres Docents
del Departament d’Educació.

—4 Criteris de valoració de la subvenció
4.1 Import de la subvenció.
L’import de la subvenció és el 95% del

cost de les obres efectuades i acreditades,
o el 95% del cost d’adquisició de l’immoble
i de la seva rehabilitació, si és el cas. Aquest
import té les limitacions següents:

En el supòsit de creació, l’import màxim
de la subvenció serà de 5.000,00 euros per
cada plaça creada

En el supòsit de consolidació, l’import mà-
xim de la subvenció serà de 1.500,00 euros
per plaça consolidada quan la llar d’infants
resulti de més de 40 places autoritzades;
de 1.620,00 euros per plaça consolidada
quan resulti de 21 a 40, i de 1.740,00 euros
per plaça consolidada quan resulti de fins a
20 places autoritzades. En aquest supòsit

de consolidació, quan l’obra efectuada con-
sisteixi en el bastiment d’un edifici de nova
planta, els imports màxims per plaça s’in-
crementen en un 25%.

Si la corporació local rebés qualsevol al-
tra subvenció d’una entitat de titularitat
pública per a la mateixa finalitat, la totalitat
de subvencions públiques no podrà supe-
rar el 95% del cost de l’obra.

4.2 Determinació del nombre de places
subvencionables.

A l’efecte de determinar el nombre de pla-
ces subvencionables, i atès que el nombre
màxim d’alumnes per unitat és variable al
tram d’edat considerat, s’aplicaran els cri-
teris següents:

Centres d’1 unitat: 15 alumnes.
Centres de 2 unitats: 30 alumnes.
Centres de 3 unitats: 41 alumnes.
A partir de 3 unitats, cada unitat de més

pot tenir la capacitat sol·licitada en el pro-
jecte.

Les capacitats anteriors s’ajustaran en
funció dels metres quadrats mínims per pla-
ça i la superfície de les aules exigits per la
normativa d’aplicació per a cada tram
d’edat.

En el cas de centres que a l’expedient de
creació s’ha pres com a referència de re-
quisits mínims una norma posterior a aques-
ta convocatòria que possibiliti explícitament
una altra distribució d’unitats per trams
d’edat, el nombre de places subvenciona-
bles serà el que resulti de l’aplicació dels
criteris de la norma d’aplicació.

4.3 La subvenció concedida pot ser mo-
dificada per la Direcció General de Centres
Docents si a l’expedient de creació, ampli-
ació o modificació del centre s’acredita un
nombre de places diferent del que s’havia
previst inicialment.

—5 La creació del centre o la consolida-
ció de les places escolars en un centre ja
existent es formalitzarà mitjançant un con-
veni entre el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i la corporació lo-
cal titular del centre.

Per formalitzar el conveni caldrà que la
corporació local presenti davant del Depar-
tament d’Educació la documentació que
s’assenyala a l’annex 4 d’aquesta disposi-
ció.

Els convenis de creació de les llars d’in-
fants de les corporacions locals que s’acu-
llin a aquesta convocatòria no tindran efec-
tes administratius anteriors a l’1 de setembre
de 2005.

—6 Una vegada acreditada la creació de
les places en el corresponent conveni de
creació o modificació del centre, es lliurarà
la subvenció concedida i encara no abona-
da, per l’import que resulti finançable a la
corporació local beneficiària.

—7 Si abans de quinze anys a comptar de
la data de signatura del conveni de creació
o, si és el cas, de l’addenda de modificació
del conveni es produeix un canvi d’ús en
les instal·lacions o una privatització de la
titularitat del servei i es manté a la població
la demanda de places per a aquest tram
d’edat, la corporació local beneficiària de la
subvenció haurà de rescabalar la Generali-
tat de Catalunya amb l’import proporcional
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del temps que falti fins a completar el perí-
ode de quinze anys, més els interessos le-
gals de cada període.

—8 El beneficiari de la subvenció té l’obli-
gació de facilitar tota la informació que li
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat, per la Sindicatura de Comp-
tes o per altres òrgans competents.

ANNEX 2

El Departament d’Educació posarà a dis-
posició de les corporacions locals que vulguin
sol·licitar subvencions a l’empara d’aquesta
Ordre un model de full de sol·licitud. Aquest
model estarà a l’adreça d’Internet http://
www.gencat.net/educacio i als serveis terri-
torials del Departament d’Educació.

Documentació necessària per a l’aprovació
del projecte de centre:

a) Adreça de la llar d’infants, amb indi-
cació de si l’edifici és o no de nova planta.

b) Finalitat de l’activitat: 1) ampliació d’un
centre; 2) creació d’un centre nou; 3) adap-
tació d’un centre ja existent a la normativa
vigent; 4) trasllat d’un centre. Si concorren
diverses actuacions cal que s’especifiqui
quines.

c) Nombre de places de nova creació
amb indicació de les unitats respectives per
trams d’edat.

d) Nombre de places ja autoritzades que
es volen adaptar a la normativa vigent (en el
cas de centres creats per conveni i amb
clàusula de vigència temporal).

e) Projecte bàsic de les obres a realitzar,
per triplicat: plànol de localització geogràfi-
ca del centre; plànols generals, a escala i
acotats, amb indicació dels espais del cen-
tre, el seu ús i les superfícies.

f) Si és el cas, una còpia de la resolució
d’autorització prèvia a la desafectació dels
espais que es destinaran al servei públic de
llar d’infants.

Documentació necessària per a l’atorga-
ment provisional de la subvenció:

a) Pressupost amb estimació global.
b) Document que acrediti que la corpo-

ració local és propietària del solar i l’immo-
ble, o bé que en té cedit l’ús durant un mínim
de 15 anys. En ambdós casos al document
hi constaran les dades registrals.

c) Certificat del secretari de la corpora-
ció local sobre el compliment de la quota
de reserva per a la integració social de mi-
nusvàlids, establerta a l’article 38 de la Llei
13/1982, de 7 d’abril (BOE de 30.4.1982).

d) Acord del Ple de la corporació local
conforme s’assumeix el compromís d’exe-
cutar les obres si es concedeix la subven-
ció del Departament d’Educació.

e) Declaració conforme el sol·l icitant
no es troba en cap de les causes que im-
pedeixen obtenir la condició de benefici-
ari, d’acord amb el que estableix l’article
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions.

ANNEX 3

Documentació necessària per acreditar la fi-
nalització d’obres i el seu cost

a) Certificat de fi d’obra emesa per l’ar-
quitecte director, amb indicació de la data
de finalització.

b) Certificat del secretari o de l’interven-
tor de la corporació local dels costos que
han suposat les obres realitzades a la cor-
poració.

c) Declaració de l’import d’altres subven-
cions rebudes per a la mateixa activitat, con-
cedides per altres entitats públiques o pri-
vades, nacionals o internacionals, si escau.

ANNEX 4

Documentació necessària per formalitzar el
conveni de creació o, si s’escau, de modi-
ficació del centre

a) Certificat del tècnic competent de so-
lidesa de l’edifici (sols en el cas d’obra
menor o de compra d’un edifici preexistent).

b) Certificat del tècnic competent confor-
me la instal·lació elèctrica reuneix els requi-
sits reglamentaris.

c) Certificat del tècnic competent confor-
me la instal·lació energètica de la cuina i de
la calefacció reuneixen els requisits regla-
mentaris.

d) Informe de l’òrgan competent del De-
partament de Salut conforme l’edifici reu-
neix les condicions higienicosanitàries i de
seguretat.

e) Nombre de professionals d’atenció
educativa als infants, amb indicació de les
qualificacions i titulacions acadèmiques i
professionals.

(05.130.151)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/498/2005, de 23 de febrer, per la qual
es convoquen les proves d’accés al grau
superior de música corresponents al centre
privat de música de grau superior del Liceu,
de Barcelona, per al curs 2005-2006 (DOGC
núm. 4335, pàg. 4937, de 3.3.2005).

Havent observat una errada en el text ori-
ginal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 4335, pàg. 4937, de
3.3.2005, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 4937, article 4.2, on diu:
“Els aspirants que en el moment de la ins-

cripció es trobin cursant el tercer cicle del
grau mitjà i/o el batxillerat, i per tant no
puguin disposar dels documents acredita-
tius d’haver-los superat, els podran aportar
fins al dia 16 de juny de 2004, inclòs, al lloc
de realització de les proves.”,

ha de dir:
“Els aspirants que en el moment de la ins-

cripció es trobin cursant el tercer cicle del
grau mitjà i/o el batxillerat, i per tant no
puguin disposar dels documents acredita-
tius d’haver-los superat, els podran aportar
fins al dia 16 de juny de 2005, inclòs, al lloc
de realització de les proves.”.

Barcelona, 22 d’abril de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.111.128)

RESOLUCIÓ EDC/1609/2005, de 25 de
maig, de modificació de la Resolució EDC/
1385/2005, de 2 de maig, en relació amb
els terminis de presentació de les sol·licituds
del professorat amb destinació provisional
i del personal interí del cos de mestres i dels
cossos de professorat d’ensenyaments se-
cundaris per al curs 2005-2006.

Per la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de
maig, es dicten les instruccions sobre els
desplaçaments forçosos per modificació de
les plantilles dels centres docents públics
d’ensenyaments infantil i primari i secunda-
ris, i sobre les adjudicacions de destinaci-
ons provisionals al personal funcionari i in-
terí del cos de mestres i dels cossos de
professorat d’ensenyaments secundaris en
centres d’educació infantil i primària, d’en-
senyaments secundaris i de formació de per-
sones adultes, serveis educatius i altres llocs
per al curs 2005-2006.

El punt II.2.9 de l’annex 1 d’aquesta Re-
solució es refereix als terminis de presenta-
ció de sol·licituds d’adjudicacions a funcio-
naris i personal interí per al curs 2005-2006.
En aquest punt s’estableix el període com-
près entre els dies 9 i 23 de maig per a la
presentació de les peticions de destinació en
els models normalitzats per part del perso-
nal interí; el període finalitza el dia 10 de juny
si la presentació es realitza telemàticament,
d’acord amb el que preveu l’apartat II.2.10.

Així mateix, s’estableix el període com-
près entre el 3 al 17 de juny perquè el pro-
fessorat amb destinació provisional presenti
les seves sol·licituds en els models norma-
litzats, període que, per a aquest col·lectiu,
finalitza el 23 de juny si el professorat opta
per formalitzar l’esmentada sol·licitud a tra-
vés d’Internet.

Per tal de simplificar els terminis indicats,
i atesa la necessitat de facilitar al professo-
rat la tramitació de les seves peticions de
destinació, procedeix modificar el punt II.2.9
de l’annex 1 de la Resolució esmentada.

Per tot això,

Resolc:

Modificar el punt II.2.9 de la Resolució
EDC/1385/2005, de 2 de maig, que queda
redactat com segueix:

“II.2.9 Termini de presentació de sol·li-
cituds

”El termini de presentació de les sol·li-
cituds d’adjudicacions a funcionaris i per-
sonal interí per al curs 2005-2006 serà:

”Del 9 de maig al 10 de juny de 2005:

”Personal interí, per a qualsevol dels mit-
jans de presentació previstos a l’apartat
II.2.10 següent.

”Del 3 al 23 de juny de 2005:

”Professorat amb destinació provisional,
per a qualsevol dels mitjans de presentació
previstos a l’apartat II.2.10 següent.

”Del 3 al 17 de juny de 2005:
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”Professorat procedent d’adscripció a
l’estranger i de llocs de l’Administració edu-
cativa.

”Professorat que sol·licita comissió de ser-
veis.

”Del 17 al 27 de juny de 2005:

”Professorat afectat per la pèrdua de la
destinació definitiva.

”Del 3 al 27 de juny de 2005:

”Propostes de les direccions dels centres.”

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent pe a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de maig de 2005

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

(05.145.103)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDC/1385/2005, de 2 de maig, per la qual
es dicten les instruccions sobre els des-
plaçaments forçosos per modificació de les
plantilles dels centres docents públics d’en-
senyaments infantil i primari i secundaris, i
sobre les adjudicacions de destinacions
provisionals al personal funcionari i interí del
cos de mestres i dels cossos de professo-
rat d’ensenyaments secundaris en centres
d’educació infantil i primària, d’ensenya-
ments secundaris i de formació de perso-
nes adultes, serveis educatius i altres llocs
per al curs 2005-2006 (DOGC núm. 4379,
pàg. 13052, de 6.5.2005).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
bl icat  a l  núm. 4379, pàg. 13052, de
6.5.2005, se’n detallen les oportunes cor-
reccions:

A l’annex 2, pàgina 13062, Codis d’es-
pecialitats, Cos de mestres, Centres d’edu-
cació infantil i primària, s’ha d’afegir: “EES:
Educació Especial”.

A l’annex 4, pàgina 13086, Zona de des-
plaçament: 080967 Granollers, Municipi:
08108 Lliçà de Vall, on diu:

“08058969 IES de Lliçà de Vall”,
ha de dir:

“08058969 IES de Lliçà de Vall (CNC)”.

Al mateix annex, pàgina 13087:
Zona de desplaçament: 081637 Pineda

de Mar, Municipi: 08155 Palafolls, on diu:
“08061099 SES de Palafolls (CNC)”,

ha de dir:
“08061099 SES de Palafolls”.

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova
i la Geltrú, Municipi: 08074 Cubelles, on diu:

“08057230 IES Cubelles”,

ha de dir:
“08057230 IES Cubelles (CNC)”.

Municipi: 08240 Sant Sadurní d’Anoia, on
diu:

“08064702 IES de Sant Sadurní”,
ha de dir:

“08064702 IES de Sant Sadurní (CNC)”.

Municipi: 08270 Sitges, on diu:
“08061014 IES de Sitges”,

ha de dir:
“08061014 IES de Sitges (CNC)”.

Al mateix annex, pàgina 13089, Zona de
desplaçament: 081877 Sabadell, Municipi:
08051 Castellar del Vallès, on diu:

“08058520 IES Puig de la Creu (CNC) (1)”,
ha de dir:

“08058520 IES Puig de la Creu (1)”.

Al mateix annex, pàgina 13090, Zona de
desplaçament: 170087 Santa Coloma de
Farners, Municipi: 17033 Caldes de Mala-
vella, on diu:

“17008651 SES de Caldes de Malavella”,
ha de dir:

“17008651 SES de Caldes de Malavella
(CNC)”.

Al mateix annex, pàgina 13092, Zona de
desplaçament: 431637 el Vendrell, Munici-
pi: 43028 la Bisbal del Penedès, on diu:

“43010414 IES Baix Penedès Nord”,
ha de dir:

“43010414 IES Baix Penedès Nord
(CNC)”.

Barcelona, 10 de maig de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.129.150)
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Els Premis Catalunya d’Educació són l’expressió
del reconeixement social dels mestres i
professors, dels centres educatius, i de les
institucions que s’han significat pel servei a
l’educació i a la societat catalana.

Associacions i

institucions educatives,

podeu presentar les

vostres propostes fins

al 30 de juny.

Hauríem d’aprofitar

aquesta oportunitat per

ressaltar el compromís

de la societat vers

l’ educació.

El lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim
mes d’octubre al Palau de la Música Catalana.
Consulteu les bases a:
www.gencat.net/educacio/premiscat
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