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Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació pel titular del
centre docent privat Stucom, de Barcelona, en petició de reducció de llocs
escolars dels ensenyaments de batxillerat,
d’ampliació dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà, i de reducció de grups, de llocs escolars i d’ensenyaments de formació professional de
grau superior, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació; el Reial decret
1537/2003, de 5 de desembre, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del sistema educatiu; el Reial decret
362/2004, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació
professional específica, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
602

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Stucom, de Barcelona, per reducció de llocs
escolars dels ensenyaments de batxillerat,
ampliació dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà, i reducció de
grups, llocs escolars i ensenyaments de
formació professional de grau superior, en
els termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 19 de maig de 2005
P. D .

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08032361.
Denominació: Stucom.
Adreça: c. Pelai, 8.
Titular: Stucom, SA.
NIF: A08273112.
S’autoritza la reducció de 92 llocs escolars dels ensenyaments de batxillerat, amb
efectes a partir de la fi del curs 2004-2005.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’informàtica, amb el cicle formatiu
d’explotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2005-2006.
S’autoritza la reducció de grups dels ensenyaments de formació professional de
grau superior: 1 grup amb capacitat per a
20 llocs escolars del cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting de la família de
comerç i màrqueting, i 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars del cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics
de la família d’informàtica, amb efectes a
partir del la fi del curs 2004-2005.
S’autoritza la reducció de llocs escolars
dels ensenyaments de formació professional de grau superior: a la família d’electricitat i electrònica, 20 llocs escolars del cicle
formatiu de sistemes de telecomunicació i
informàtics, amb efectes a partir de la fi del
curs 2004-2005.
S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
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a la família d’administració, del cicle formatiu de secretariat amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars, amb efectes a
partir de la fi del curs 2004-2005.
Composició del centre a l’inici del curs
2005-2006:
Autorització d’obertura:
Batxillerat: 14 unitats amb capacitat per
a 398 llocs escolars en les modalitats d’humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 14 unitats amb capacitat per a 398
llocs escolars en les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la naturalesa i la salut, i tecnologia.
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de
gestió administrativa amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família d’informàtica: cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars
Formació professional de grau superior:
Família d’informàtica: cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.
Família de comerç i màrqueting: cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting amb
1 grup amb capacitat per a 20 llocs escolars.
Família d’electricitat i electrònica: cicle formatiu de sistemes de telecomunicació i informàtics amb 2 grups amb capacitat per a
40 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

cents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn;
Atès que s’han seguit tots els tràmits procedimentals exigits per la normativa vigent
en aquesta matèria,

Resolc:
—1 Autoritzar el centre docent privat Prat,
de Barcelona, amb codi 08013767, perquè
pugui impartir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn en les mateixes modalitats i unitats que tingui autoritzades en
règim ordinari.
Aquests ensenyaments autoritzats adequaran la seva organització al que disposa
el Decret 22/1999, de 9 de febrer (DOGC
núm. 2826, de 12.2.1999).

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Barcelona, 25 de maig de 2005
Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents
(05.140.074)

(05.137.103)

RESOLUCIÓ EDC/1676/2005, de 25 de
maig, per la qual s’autoritza el centre docent privat Prat, de Barcelona, per impartir
els ensenyaments de batxillerat en règim
nocturn.

Vista la Resolució de 21 de juny de 1995,
per la qual es va autoritzar l’obertura del
centre de formació d’adults de titularitat
municipal Mas Sant Joan, del municipi de
Sant Joan de Vilatorrada;

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Prat, de Barcelona, en
petició d’autorització perquè l’esmentat
centre pugui impartir els ensenyaments de
batxillerat en règim nocturn, es va instruir
l’expedient corresponent.

Vista la notificació per part de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada del canvi
d’ubicació i de denominació del centre;

Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix l’Ordre de 17
d’agost de 1999, per la qual es regula el
procediment d’implantació als centres do-

Contra aquesta Resolució, que no posa
fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
al de la seva publicació al DOGC, d’acord
amb el que estableixen 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, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri oportú.
Barcelona, 25 de maig de 2005
Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

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

RESOLUCIÓ EDC/1678/2005, de 25 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre municipal de formació d’adults, de Sant Joan
de Vilatorrada.

Atès que el centre objecte d’aquesta Resolució disposa d’autorització per impartir
aquests ensenyaments en règim ordinari per
les resolucions de 9 de març de 1999
(DOGC núm. 2853, de 23.3.1999) i de 7
d’abril de 2000 (DOGC núm. 3127, de
26.4.2000);

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

Atès el que disposen el Decret 72/1994,
de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres
de formació d’adults, i l’Ordre de 19 de juliol
de 1994, per la qual s’estableix el règim
d’autorització, modificada per l’Ordre de 17
d’octubre de 1995,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre de formació
d’adults Mas Sant Joan, de titularitat municipal, de Sant Joan de Vilatorrada, amb el
número de codi 08055464, per canvi d’ubicació i de denominació, en els termes que
s’indiquen en l’annex.
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ANNEX
Denominació: centre municipal de formació
de persones adultes Mas Sant Joan.
Número de codi: 08055464.
Titular: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
NIF: P0829600F.
Adreça: Mas Sant Joan.
Municipi: 08250 Sant Joan de Vilatorrada.
Comarca: Bages.
S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser centre municipal de formació
de persones adultes, i el canvi d’ubicació
que passa de Mas Sant Joan a passeig
Gallifa, 1, 2n, Centre Cívic Cal Gallifa, de
Sant Joan de Vilatorrada.
Espais disponibles: 5 aules, sala del professorat, despatx/secretaria, arxiu, sala
d’espera i serveis higiènics.
Ensenyaments autoritzats: cicle de formació instrumental.
(05.140.081)

EDICTE de 25 de maig de 2005, pel qual
es notifica l’obertura del tràmit de vista de
l’expedient disciplinari incoat per la Resolució de 19 d’octubre de 2004 al senyor
Benito Fernández Plazas.
En la tramitació de l’expedient disciplinari incoat per Resolució de 19 d’octubre
de 2004 al funcionari del cos subaltern
d’administració de la Generalitat senyor
Benito Fernández Plazas, amb NIF núm.
38.783.584-H, i atès que no ha estat possible practicar la notificació de l’obertura del
tràmit de vista de l’expedient formulada amb
data 21 d’abril de 2005, tramesa a l’adreça
que consta a l’expedient al carrer Girona
(edif. Sant Nicolás), núm. 75, de Malgrat de
Mar (08380), 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 per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, l’expedient és a la
seva disposició a les oficines de la Inspecció de Serveis del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, Via Augus-
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ta, 202-226, planta 5B, 08021 Barcelona,
de dilluns a divendres en horari d’oficina.
Així mateix es notifica que disposa d’un
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, per poder al·legar el que estimi
convenient en la seva defensa i aportar els
documents que consideri d’interès.
Barcelona, 25 de maig de 2005
Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

sional i Educació Permanent de fomentar
la realització d’actuacions amb criteris de
pertinença, eficiència, eficàcia, sostenibilitat, impacte i transferència de bones pràctiques.
De conformitat amb el que estableixen el
capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta
de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
En qualsevol cas, s’entendran desestimades les sol·licituds no resoltes dins el termini màxim establert.

(05.143.111)
Ordeno:
EDICTE de 18 de maig de 2005, pel qual
es notifica la resolució dictada en el recurs
d’alçada interposat pel senyor Darío José
Castello Castellano.
Atès que no ha estat possible notificar al
senyor Darío José Castello Castellano la Resolució de 17 de març de 2005, de la directora general de Recursos Humans, en relació amb el recurs d’alçada interposat per ell
mateix el 3 de març de 2005, i en aplicació
del que preveu 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
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica que la resolució esmentada està a disposició de l’interessat a la Direcció General
de Recursos Humans del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Via Augusta 202-226, 08021 Barcelona, de
dilluns a divendres en horari d’oficina.
Passats deu dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportunes d’acord amb la normativa vigent.

Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats privades
sense ànim de lucre per a la realització de
programes i actuacions de formació de persones adultes, durant l’any 2005.
Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta
convocatòria, les quals s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 3
Destinar a la concessió d’aquestes subvencions un import total màxim de 300.000,00
euros, amb càrrec a la posició pressupostària
D/480131400/3214 del centre gestor EN05
dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya de l’any 2005.
Article 4
El termini per presentar la sol·licitud i la
documentació corresponent és de 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Article 6
Les subvencions convocades no tenen
caràcter recurrent.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu davant la consellera d’Educació, en el termini de d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 1 de juny de 2005

Barcelona, 18 de maig de 2005
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans
(05.137.109)

ORDRE EDC/246/2005, d’1 de juny, per la
qual s’obre convocatòria pública per a la
concessió de subvencions a entitats sense
ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones
adultes.
Les necessitats formatives de les persones adultes amb problemes de cohesió
social, amb risc d’exclusió social, discapacitades, o nouvingudes, fan necessària la
millora de la formació de persones adultes
per garantir la integració dins de la nostra
realitat social i cultural de Catalunya.
La convocatòria pública de concessió de
subvencions a entitats privades sense ànim
de lucre per a la realització de programes
de formació de persones adultes s’inscriu
en el marc de la Llei 3/1991, de 18 de març,
de formació d’adults, i respon a l’objectiu
de la Direcció General de Formació Profes-

Article 5
5.1 Es delega en el director general de
Formació Professional i Educació Permanent
la competència per resoldre aquesta convocatòria.
5.2 El termini màxim per resoldre és de
sis mesos, a partir de l’endemà de la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
5.3 La resolució del director general de
Formació Professional i Educació Permanent
es publicarà al tauler d’anuncis del Departament d’Educació, dels seus serveis territorials i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Contra la resolució del director general de
Formació Professional i Educació Permanent,
que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
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ANNEX
Bases
—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la
concessió de subvencions per a la realització de programes de formació de persones
adultes desenvolupats per entitats privades
sense ànim de lucre, durant l’any 2005, que
despleguin els àmbits de la formació instrumental i la formació bàsica que estableix
l’apartat a) de l’article 1 de la Llei 3/1991,
de 18 de març, de formació d’adults.
—2 Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats privades sense ànim
de lucre que compleixin els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites
en el registre corresponent.
b) Desenvolupar programes i actuacions
de formació de persones adultes considerades subvencionables en el marc d’aquesta
convocatòria. Quedaran exclosos tots els
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programes i actuacions que es troben fora
dels àmbits que estableix la base primera
d’aquesta convocatòria.
—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per concórrer a
aquesta convocatòria s’han de formular en
impresos normalitzats. Aquests impresos
estan a disposició de les persones interessades a la seu central del Departament
d’Educació, als seus serveis territorials i
a la pàgina web http://www.gencat.net/
educacio i s’han d’adreçar a la Direcció
General de Formació Professional i Educació Permanent.
3.2 A la sol·licitud, degudament formalitzada, s’han d’adjuntar els documents que
s’indiquen en els impresos per acreditar les
condicions exigides, així com una declaració conforme l’entitat no es troba en cap de
les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el que
disposa l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.3 La sol·licitud s’ha de presentar a la
seu del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), en el
termini de 15 dies hàbils comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre
al DOGC.
Així mateix, els interessats podran presentar les seves sol·licituds per qualsevol dels
mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.
—4 Valoració i criteris
4.1 Els programes presentats seran avaluats per una comissió de selecció nomenada pel director general de Formació Professional i Educació Permanent, que estarà
formada per:
El subdirector general de Formació de
Persones Adultes, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.
La cap del Servei de Gestió de la Formació de Persones Adultes.
L’inspector en cap de Formació de Persones Adultes.
La cap del Servei d’Ordenació Curricular.
La cap de la Secció Acadèmica de la Formació de Persones Adultes, que actuarà
com a secretària.
4.2 Per a la concessió de les subvencions es tindran en compte els criteris següents:
a) Realització de programes en l’àmbit de
la formació bàsica, destinats a:
Persones acollides a la renda mínima d’inserció.
Persones estrangeres no comunitàries.
Col·lectius amb necessitats d’atenció especial.
b) Realització de programes d’ensenyaments inicials, especialment de llengua oral
i coneixement del medi, adreçats a persones nouvingudes.
c) Qualitat i coherència del programa:
Diagnòstic de les necessitats de formació.

Objectiu específic del programa.
Col·lectius als quals s’adreça.
Continguts i durada de les accions formatives.
Metodologia emprada.
Avaluació prevista.
d) Perspectiva de gènere.
e) Nombre de persones participants.
f) Titulació i experiència dels docents.
g) Capacitat de realització dels projectes
presentats.
h) Cost detallat del programa, fons de finançament previstos i subvenció sol·licitada.
i) Concurrència d’altres fons de finançament públic o privat.
4.3 Un cop valorades les sol·licituds, la
comissió de selecció elevarà la proposta de
resolució de la convocatòria al director general de Formació Professional i Educació
Permanent, que dictarà resolució en els termes que estableix l’article 5 d’aquesta Ordre.
—5 Determinació de la quantia de la subvenció
Per determinar la quantitat a concedir a
l’empara d’aquesta convocatòria es tindran
en compte altres subvencions o ajudes que
pugui tenir l’entitat per la mateixa activitat,
de manera que amb la quantitat atorgada
no se superi el 100% del cost real.
—6 Justificació
6.1 La resolució de concessió determinarà l’activitat concreta que se subvenciona, i si amb l’aportació se subvenciona una
quantitat independent del total de l’activitat
o si se subvenciona un percentatge del cost
de l’activitat. En aquest darrer cas s’haurà
de justificar la totalitat de l’activitat.
6.2.1 La justificació haurà de contenir una
relació numerada i detallada de les despeses, d’acord amb el pressupost presentat.
Per a cadascun dels conceptes consignats
al pressupost, cal detallar la totalitat de les
despeses efectuades indicant: data de realització de la despesa, concepte, nom i NIF
del perceptor, import de la despesa i data
del seu pagament.
6.2.2 El compliment de la finalitat per a
la qual s’ha concedit la subvenció i l’aplicació dels fons percebuts es justificarà mitjançant un document del gerent, el director o el
secretari de l’entitat, al qual s’hauran d’adjuntar les factures i els rebuts originals, així
com, en cas de despeses de personal, les
nòmines i els documents acreditatius dels
ingressos efectuats a la Seguretat Social i de
les retencions ingressades a Hisenda.
6.3.1 Els documents que es presentin
com a justificants de la subvenció concedida han de correspondre a les despeses
derivades del programa durant l’any 2005,
i s’hauran de presentar al Departament
d’Educació abans del 30 de setembre de
2005.
6.3.2 Caldrà presentar també una memòria de les activitats desenvolupades objecte
de subvenció.
6.4 Un cop justificada correctament
l’aplicació de la subvenció es tramitarà el
seu pagament.
—7 Obligacions dels beneficiaris i control
7.1 Les entitats privades sense ànim de
lucre amb un nombre de 50 treballadors o
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més han de presentar una declaració conforme compleixen l’obligació que estableix
l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
d’integració social dels minusvàlids, de
donar ocupació a un nombre de treballadors
minusvàlids no inferior al 2% de la plantilla,
o de l’aplicació de les mesures alternatives
de caràcter excepcional que regulen el Reial
decret 27/2000, de 14 de gener, i el Decret
246/2000, de 24 de juliol.
La resta d’entitats han de presentar una
declaració conforme tenen un nombre inferior a 50 treballadors.
7.2 L’entitat beneficiària ha de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o
publicitat relacionats amb l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport del Departament d’Educació”.
7.3 L’entitat beneficiària ha de facilitar
tota la informació que li requereixin la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.
7.4 El Departament d’Educació, a través de la comissió de selecció, podrà
inspeccionar els locals, els mitjans materials, i el desenvolupament dels programes i
les actuacions de les entitats beneficiàries
per tal de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció.
—8 Revisió
L’òrgan concedent de la subvenció pot revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de concessió en el cas
d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
—9 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part del beneficiari d’alguna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, podrà donar
lloc a la revocació de l’import atorgat o, si
s’escau, al reintegrament de les quantitats
no justificades i podrà ser motiu d’exclusió
en properes convocatòries, d’acord amb la
secció cinquena del capítol 9 del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre.
(05.150.019)

ORDRE EDC/247/2005, de 27 de maig, de
convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball durant el curs 2004-2005.
Els plans de transició al treball són accions formatives que el Departament d’Educació desenvolupa des de l’any 1986.
Aquestes accions estan incloses en el
marc dels programes de garantia social, la
regulació bàsica dels quals recull el Decret
123/2002, de 16 d’abril, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels programes de garantia social a Catalunya.
Atès que aquests plans s’adrecen a joves
que no van assolir els objectius de l’educació secundària obligatòria, i que, en alguns
casos, es troben en entorns socioeconòmics
desfavorits i presenten una situació d’especial necessitat econòmica, s’ha considerat
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convenient subvencionar en aquests casos
les despeses de transport i manutenció que
els suposa la realització de pràctiques en empreses durant la seva participació en els plans
esmentats.

Barcelona, 27 de maig de 2005

De conformitat amb el que estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general 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, i a proposta de la Direcció
General de Formació Professional i Educació Permanent,

ANNEX 1

Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts a alumnes que realitzen plans de
transició al treball durant el curs 2004-2005.
Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta
convocatòria, les quals s’estableixen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts
un import total màxim de 36.120,00 euros, a càrrec de la posició pressupostària
D/482130300/4225 del centre gestor
EN05 del pressupost vigent.
Article 4
Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.
Per justificar el compliment de la finalitat per
a la qual es concedeix l’ajut, i l’aplicació dels
fons a aquesta finalitat, s’haurà de seguir el
que estableix la base 4 de l’annex 1
d’aquesta Ordre.
Article 5
Es delega en el director general de Formació Professional i Educació Permanent la
competència per resoldre aquesta convocatòria.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
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Bases
—1 Objecte i import màxim de l’ajut
L’objecte d’aquests ajuts és reduir el cost
de transport i manutenció en el període de
pràctiques en empreses a joves inscrits en
plans de transició al treball, que en resultin
beneficiaris segons els criteris econòmics
que estableix la base 2 d’aquest annex.
L’import màxim de l’ajut serà de 200,00
euros per persona beneficiària.
—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris dels ajuts esmentats els joves que estiguin realitzant plans
de transició al treball durant el curs 20042005, i que reuneixin els requisits de trobarse en una circumstància familiar econòmicament desfavorida i visquin allunyats de
l’empresa on realitzen la formació en pràctiques.
—3 Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el model que
consta a l’annex 2, s’han d’adreçar al director general de Formació Professional i
Educació Permanent i s’han de presentar al
Departament d’Educació, Direcció General
de Formació Professional i Educació Permanent (Servei de Programes de Transició), Via
Augusta, 202, 1B, 08021 Barcelona, directament, o per qualsevol dels mitjans que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Quan la sol·licitud es
presenti en les oficines de correus s’haurà
de fer en un sobre obert, per tal que sigui
datada i segellada abans de ser certificada.
El termini de presentació de les sol·licituds
és de 10 dies naturals, comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
—4 A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un informe del tècnic municipal adscrit al pla de
transició al treball, on constarà la valoració
de la situació familiar i econòmica de la
persona sol·licitant, la formació professionalitzadora que cursa, el centre de treball
on realitza les pràctiques formatives i el
període de realització, així com l’assistència regular i l’aprofitament de la formació.
Així mateix, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
una declaració conforme el sol·licitant no es
troba en cap dels supòsits que impedeixen
obtenir la condició de beneficiari, d’acord
amb allò establert a l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
—5 Comissió de selecció
Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió de selecció nomenada pel director general de Formació Professional i Educació Permanent, que estarà
formada pel subdirector general de Programes i Recursos, la cap del Servei de Programes de Transició, un tècnic col·laborador
de la Direcció General de Formació Profes606

sional i Educació Permanent, i un tècnic docent.
—6 Criteris de concessió
Seran criteris preferents de concessió dels
ajuts:
a) Valoració de la situació econòmica familiar dels sol·licitants.
b) Valoració del progrés pedagògic dins
el Pla de transició al treball.
c) Percentatge d’assistència al curs.
d) Distància del domicili amb l’empresa
on realitza les pràctiques.
—7 Resolució
El director general de Formació Professional i Educació Permanent resoldrà, per delegació, aquesta convocatòria en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. En qualsevol cas,
les sol·licituds presentades s’entendran
desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de 6 mesos a comptar
des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
La resolució de concessió es publicarà
al tauler d’anuncis del Departament d’Educació i als dels seus serveis territorials, i es
notificarà a les persones interessades.
Contra la resolució del director general de
Formació Professional i Educació Permanent es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació, 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, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
—8 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part de les persones
beneficiàries d’alguna de les obligacions que
es deriven de la concessió de la subvenció,
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.
—9 Pagament
Un cop signada i notificada la resolució
de concessió, es lliuraran les quantitats concedides als alumnes beneficiaris.

ANNEX 2
“Model de sol·licitud
”Dades de l’alumne/a:
”Nom i cognoms:
”DNI/NIF:
”Adreça i codi postal:
”Municipi i comarca:
”Telèfon:
”Localitat on realitzo les pràctiques:
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”Curs i PTT
”Dades bancàries c/c
”Exposo:
”1. Que estic realitzant durant aquest
curs 2004-2005 un Pla de transició al treball (PTT) en l’especialitat i localitat que figura a l’apartat de dades de l’alumne/a.
”2. Que adjunto la documentació requerida:
Informe del tècnic municipal adscrit al Pla
de transició al treball.
”Altres.
”Demano:
”Que d’acord amb la convocatòria pública oberta per l’Ordre EDC/247/2005, de 27
de maig, de convocatòria pública per a la
concessió d’ajuts a joves que realitzen plans
de transició al treball durant el curs 20042005 sigui admesa aquesta sol·licitud i que
se m’atorgui l’ajut.
”Localitat i data
”Signatura
”Sr. director general de Formació Professional i Educació Permanent”
(05.146.136)

ORDRE EDC/248/2005, de 26 de maig, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnes, per a l’organització del servei d’acollida matinal d’infants, en els centres docents sufragats amb
fons públics de Catalunya que imparteixen
l’educació infantil i/o l’educació primària, durant el curs escolar 2005-2006.
L’acollida matinal d’infants fora de l’horari escolar té per objecte facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, i posar a
disposició de les famílies uns espais, unes
activitats i uns professionals responsables
dels infants durant el temps previ a l’inici de
l’activitat escolar.
L’acollida matinal es troba particularment
estesa en centres amb alumnat d’educació infantil i d’educació primària, i sovint són
les associacions de mares i pares d’alumnes qui l’organitzen.
El Departament d’Educació vol afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar destinant ajuts per a la prestació del servei d’acollida matinal de nens i nenes escolaritzats en
centres docents d’educació infantil i/o d’educació primària sufragats amb fons públics.
Per tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general 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, i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a les associacions de
mares i pares d’alumnes per a l’organització del servei d’acollida matinal, abans de
l’inici de les activitats escolars del matí, en

els centres docents sufragats amb fons
públics de Catalunya que imparteixin l’educació infantil i/o primària, durant el curs
escolar 2005-2006.
Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta
convocatòria, les quals s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts
un import total màxim d’1.000.000,00
d’euros, dels quals 400.000,00 euros es
finançaran amb càrrec a l’aplicació EN04
D/481130700/3212 del pressupost vigent,
i els 600.000,00 euros restants, amb càrrec
a l’aplicació corresponent del pressupost
per al 2006. Aquesta quantitat podrà ser
modificada d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries per a l’any 2006.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 26 de maig de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
Bases
—1 Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria pública la concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnes que
organitzin el servei d’acollida matinal d’infants, abans de l’inici de les activitats escolars del matí, en els centres docents sufragats amb fons públics de Catalunya que
imparteixin ensenyaments d’educació infantil i/o d’educació primària, durant el curs
escolar 2005-2006.
L’import de la subvenció es destinarà íntegrament a minorar el cost del servei per a
tots els alumnes que s’hi acullin.
—2 Caràcter del servei
El servei d’acollida matinal ha de ser un
temps actiu per als nens i nenes, que possibiliti la realització d’activitats lúdiques,
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artístiques o esportives, la preparació de
tasques escolars, la lectura i l’ús de la biblioteca o altres instal·lacions, amb exclusió
de les activitats pròpies dels programes
escolars. En totes aquestes activitats la llengua d’ús serà la catalana.
En qualsevol cas, l’activitat haurà de ser
aprovada pel consell escolar en els centres
docents públics, i pels titulars en els centres
docents privats sufragats amb fons públics.
—3 Beneficiaris de les subvencions
Poden sol·licitar les subvencions totes
les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents sufragats amb
fons públics de Catalunya, sempre que
estiguin legalment constituïdes i amb les
seves dades actualitzades al Registre únic
d’entitats, o en tràmit d’actualització, que
organitzin el servei d’acollida matinal en
els termes que estableix aquesta Ordre.
—4 Condicions de prestació del servei
a) S’ha de dur a terme en el mateix centre docent, en els locals i espais de lleure
que la direcció determini.
b) Ha de prestar-se durant tots els dies
lectius del calendari escolar.
c) Ha d’estar cobert per l’assegurança a
què es refereix la base 10 d’aquesta convocatòria.
—5 Mòduls subvencionables
Cada grup de 12 a 24 infants constituirà
un mòdul subvencionable, a partir de 25
se’n consideraran dos. Cada mòdul serà
atès com a mínim per un monitor.
—6 Requisits dels monitors i monitores
Els monitors i les monitores que prestin
el servei han de ser majors de 18 anys, i
estar capacitats per a la realització d’aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per
a la prestació del servei, entre altres, els
diplomes i títols següents:
a) Diploma de monitor de lleure infantil i
juvenil.
b) Diploma de director de lleure infantil i
juvenil.
c) Títol de tècnic superior en animació sociocultural.
d) Títol de tècnic superior en integració
social.
e) Títol de tècnic superior en educació infantil.
—7 Límit de mòduls subvencionats
Es podran concedir subvencions per a un
màxim de 2 mòduls per a cada centre docent.
En cas que en un centre docent el servei
d’acollida fos prestat per més d’una associació de mares i pares d’alumnes, les subvencions es distribuiran de manera proporcional al nombre d’alumnes beneficiaris del
servei d’acollida matinal realitzat per cadascuna d’aquelles.
—8 Compatibilitat i concurrència
L’import de la subvenció concedida en
cap cas no pot ser d’una quantitat que,
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades,
superi el cost del servei d’acollida.
—9 Dotació econòmica
L’import de la subvenció per a cada mòdul
serà el resultat de dividir l’import total del
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crèdit disponible pel nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l’import màxim concedit per a cada mòdul serà de 1.500,00
euros per curs.
—10 Assegurança
L’associació de mares i pares d’alumnes
ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament del servei d’acollida front a usuaris i tercers, amb uns límits
mínims de 150.000,00 euros per víctima i
1.200.000,00 euros per sinistre, d’acord
amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel
qual es regula l’ús social dels edificis dels
centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.
—11 Lloc i termini de presentació de les
sol·licituds
11.1 La sol·licitud de subvenció, juntament amb el pressupost detallat de despeses i ingressos de l’activitat, es podrà presentar en el termini de 20 dies des de
l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al DOGC, d’acord amb els models
normalitzats, els quals es trobaran als Serveis Territorials del Departament d’Educació o a través d’Internet a la web del Departament d’Educació, http://www.gencat.net/
educacio.
Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar una declaració conforme el sol·licitant
no es troba en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari,
d’acord amb el que estableix l’article 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
11.2 La sol·licitud es pot efectuar pels mitjans telemàtics del portal de l’Administració
Oberta de Catalunya, http://www.cat365.net,
o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú. En cas de presentar la sol·licitud pels
mitjans telemàtics del portal, caldrà que la
persona sol·licitant faci servir com a registre
d’Usuari, el número que li va ser assignat a
l’AMPA pel Registre únic d’entitats jurídiques
del Departament de Justícia.
11.3 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades
davant l’Administració quan s’enregistrin en
el Registre telemàtic de l’Administració Oberta de Catalunya, i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents:
número de registre d’entrada, data i hora de
presentació, tipus de document i assumpte,
identificació de la persona sol·licitant o de la
persona representant, i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.
11.4 Les sol·licituds presentades telemàticament tenen els mateixos efectes jurídics que les presentades per la resta de
mitjans admesos en dret.
—12 Resolució i publicitat
12.1 Es delega en el director general de
Centres Docents la facultat per resoldre
aquesta convocatòria.
12.2 La resolució del director general de
Centres Docents de concessió i desestimació de les subvencions es notificarà a les
persones interessades. A més a més, la

resolució es farà pública al tauler d’anuncis
de la seu central del Departament d’Educació, i als taulers dels serveis territorials corresponents.
Així mateix, quan la subvenció atorgada
sigui d’un import de 3.000,00 euros, es publicarà al DOGC.
En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per resolució expressa dins el termini de
sis mesos a comptar des de l’endemà de la
data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
—13 Presentació de la documentació justificativa
13.1 La percepció de la subvenció resta condicionada a l’aportació de la documentació justificativa de la seva realització
i del compliment dels requisits que preveu
aquesta convocatòria.
13.2 Durant el mes de gener de 2006 i
als efectes de control, es presentarà als
serveis territorials del Departament d’Educació un certificat d’assistència, detallat per
mesos, dels alumnes beneficiaris del primer
trimestre, amb indicació de tots els noms i
cognoms, amb l’autorització prèvia dels
pares per a la cessió de les dades personals dels alumnes d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal
(BOE núm. 298, de 14.12.1999).
13.3 La resta de la documentació justificativa s’haurà de presentar abans del 24
de juny de 2006 als serveis territorials del
Departament d’Educació.
—14 La justificació s’haurà de fer mitjançant la següent documentació:
Escrit de tramesa, indicant la documentació que s’adjunta. Aquesta documentació,
que ha de ser original o fotocopia compulsada, ha d’incloure, com a mínim, el següent:
14.1 Declaració conforme els fons percebuts s’han destinat a la finalitat prevista,
que els riscos derivats de l’activitat han estat
coberts per una pòlissa de responsabilitat
civil d’acord amb el que estableix la convocatòria, que es compleixen els requisits per
ser beneficiaris de la subvenció, d’acord
amb les bases de la convocatòria, i que els
fons percebuts en concepte de bestreta
s’han destinat a la reducció del cost que suporten els pares en concepte del servei
d’acollida matinal.
14.2 Memòria descriptiva de l’activitat.
Ha d’incloure una relació detallada de la totalitat d’ingressos i despeses de l’activitat
al llarg del curs, d’acord amb el pressupost
presentat en la sol·licitud. Les dades que
han de constar en la relació són: la data i
número de factura o comprovant de despesa, el NIF i nom de l’empresa, el concepte
i l’import.
14.3 Certificat d’assistència, detallat per
mesos, dels alumnes beneficiaris del segon
i tercer trimestre del curs, amb indicació de
tots els noms i cognoms en les mateixes
condicions establertes en la base 13.2.
14.4 Justificants de la despesa, d’acord
amb els casos següents:
Si el servei d’acollida el presten persones
contractades directament per l’AMPA, caldrà presentar les nòmines de la persona o
608

persones contractades. També s’haurà
d’acreditar l’ingrés en concepte de retenció
a compte de l’IRPF i estar al corrent de les
quotes de la Seguretat Social. Aquestes
darreres acreditacions no caldrà presentarles per al darrer trimestre del curs si amb la
resta de documentació justificativa se supera l’import atorgat.
Si el servei d’acollida el presta una empresa externa a canvi de pagaments directes de l’AMPA, factures i rebuts d’aquesta
empresa, on consti de manera detallada el
concepte de servei d’acollida matinal, així
com el nom i NIF de l’AMPA.
Si el servei d’acollida el presta una empresa externa a canvi de pagaments directes dels pares dels alumnes usuaris, cal
presentar certificat d’aquesta empresa on
consti de manera detallada els ingressos
mensuals percebuts dels pares, així com declaració de si aquests ingressos cobreixen
o no la totalitat del cost del servei. A més,
cal un certificat del/de la president/a de
l’AMPA sobre la manera en què s’ha destinat l’import de la bestreta rebuda a minorar
el cost del servei per als pares.
—15 Abonament de la subvenció
La subvenció s’abonarà en dos pagaments ingressats en el compte bancari que
s’indiqui a la sol·licitud.
El primer pagament, en concepte de bestreta, serà un 40% de la subvenció, i es
tramitarà dintre del primer trimestre del curs
escolar. La resta de l’import es lliurarà un
cop hagi estat justificada correctament la
subvenció.
—16 Control
El beneficiari té l’obligació de facilitar tota
la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans
competents.
Als efectes de control de la subvenció, i
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els
beneficiaris cediran les dades de l’alumnat
al Departament d’Educació.
—17 Revocació de la subvenció
L’incompliment per part del destinatari de
les condicions establertes en aquestes bases, comportarà la revocació de la subvenció i l’aplicació del règim d’infraccions i
sancions en els termes establerts a la normativa vigent.
—18 Difusió pública de la col·laboració
El beneficiari haurà de fer pública la col·laboració del Departament d’Educació en la
documentació que puguin generar les activitats subvencionades.
(05.143.101)

RESOLUCIÓ EDC/1706/2005, de 25 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat La Salle Barceloneta, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació pel titular del

Núm. 1053

centre docent privat La Salle Barceloneta, de Barcelona, en petició de reducció i
ampliació dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del sistema educatiu; el
Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional específica, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat La
Salle Barceloneta, de Barcelona, per reducció i ampliació dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà, en els
termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 25 de maig de 2005
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis Territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08010961.
Denominació: La Salle Barceloneta.
Adreça: c. Balboa, 18-20.
Titular: Gns. de les Escoles Cristianes.
NIF: Q0800055F.
S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’electricitat i electrònica, del cicle

formatiu d’equips i instal·lacions electrotècniques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars, amb efectes a partir de la fi
del curs 2004-2005.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà: a la
família d’informàtica, amb el cicle formatiu
d’explotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2005-2006.
Composició del centre a l’inici del curs 20052006:
Autorització d’obertura:
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats en la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars.
Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció: 2 unitats de la modalitat de d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars, i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de
gestió administrativa amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família de comerç i màrqueting: cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família de manteniment de vehicles autopropulsats: cicle formatiu d’electromecànica de vehicles amb 4 grups amb capacitat per a 120 llocs escolares.
Família d’electricitat i electrònica: cicle formatiu d’equips electrònics de consum amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família d’informàtica: cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(05.140.071)

ORDRE EDC/250/2005, de 2 de juny, per
la qual es modifiquen els preus públics dels
serveis prestats a les llars d’infants de titularitat del Departament d’Educació i se
n’aprova el barem per a les bonificacions
per al curs 2005-2006.
Atès que als serveis d’escolarització i
menjador a les llars d’infants del Departament d’Educació els és aplicable l’article 22
de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de
taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, i d’acord amb l’article 23 de l’esmentada Llei sobre la creació, la modificació i la derogació dels preus públics;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,
Ordeno:
Article 1
Modificar els preus públics dels serveis
prestats a les llars d’infants de titularitat del
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Departament d’Educació per al curs 20052006, que queden establerts de la manera
següent:
Per la utilització dels serveis de la llar d’infants: 153,00 euros/mes.
Per la utilització dels serveis de la llar d’infants exclòs el servei de menjador: 70,00
euros/mes.
Article 2
El preu públic serà exigible en iniciar-se
la prestació del servei.
Article 3
Quan un infant abonat al servei de menjador no l’utilitzi se li descomptarà de la liquidació del mes següent la quantitat d’1,50
euros per cada dia lectiu que no hagi utilitzat el servei, o la part proporcional corresponent d’aquesta quantitat si gaudeix d’alguna bonificació. Quan aquesta no utilització
del servei de menjador es doni en el mes de
juny, únicament es consideraran les baixes
del servei de menjador que s’hagin produït
fins al 15 de juny.
Article 4
Aprovar les bonificacions dels preus públics dels serveis prestats a les llars d’infants per al curs 2005-2006 d’acord amb el
barem establert segons el procediment següent:
a) En el cas que l’infant estigui integrat
en una unitat familiar, es calcularà la suma
dels ingressos anuals que per qualsevol
concepte percebi la unitat familiar de l’infant. A aquests efectes, s’entén per unitat
familiar, bé la formada pels cònjuges no
separats legalment o una altra relació estable anàloga i els fills menors de 18 anys i els
majors d’aquesta edat que tinguin la condició legal de persona disminuïda, o bé la
formada pel pare o la mare que tinguin la
representació legal i els fills que reuneixin
els requisits anteriors.
El total d’ingressos es dividirà pel nombre total de membres de la unitat familiar
per determinar-ne la base de càlcul anual.
b) En el cas que l’infant no estigui integrat en una unitat familiar, es calcularà la
suma dels ingressos anuals que per qualsevol concepte percebi la unitat familiar del
subjecte obligat al pagament, inclosos els
que l’infant pugui percebre.
En aquest cas, el total d’ingressos es dividirà pel nombre total de membres de la
unitat familiar, inclòs l’infant, per determinar
la base de càlcul anual.
Basant-se en l’interval de la base de càlcul on es trobi el subjecte obligat a pagament, s’aplicaran sobre el preu del servei
les bonificacions següents:
Interval primer:
Base de càlcul anual: fins a 3.600,00
euros.
Import mensual a pagar: 0 euros.
Exempció.
Interval segon:
Base de càlcul anual: de 3.600,01 euros a
4.800,00 euros.
Import mensual a pagar: preu del servei
x 0,50.
Bonificació: 50%.
A partir de 4.800,01 euros, no hi haurà
bonificació.
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Article 5
A les llars d’infants del Departament
d’Educació es podrà sol·licitar bonificació
sobre el preu públic dels serveis que presten, establerts a l’article 1 d’aquesta Ordre.
La bonificació es podrà sol·licitar al llarg de
tot el curs escolar 2005-2006.
La persona responsable de la direcció de
la llar d’infants trametrà als serveis territorials corresponents del Departament d’Educació la llista de les propostes de bonificació amb especificació del nom de la persona
sol·licitant, el de la persona beneficiaria, la
base de càlcul anual i el tipus de bonificació
proposat. A aquesta relació s’hi adjuntaran
les sol·licituds i la documentació justificativa corresponents.
El/La director/a dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació, amb els informes
previs que escaiguin, resoldrà les sol·licituds
i en notificarà la resolució als interessats per
mitjà de la persona responsable de la direcció de la llar d’infants corresponent. A la
resolució es farà constar el tipus de bonificació aprovat.
Article 6
Contra les resolucions del/de la director/a dels Serveis Territorials del Departament d’Educació relatives a la concessió
o denegació de bonificacions es podrà interposar, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
resolució esmentada, recurs d’alçada
davant del director general de Centres Docents, d’acord amb el que disposen els
articles 107.1, 114 i 115.1 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Article 7
Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació les exempcions i bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies. El
reconeixement d’aquestes exempcions i
bonificacions, que no seran acumulables a
les que s’estableixen a l’article 4, el farà la
persona responsable de la direcció de la
llar en el moment que s’acrediti documentalment aquesta condició de família nombrosa.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 2 de juny de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(05.152.118)

ORDRE EDC/251/2005, de 2 de juny, per
la qual es modifiquen els preus públics a diversos serveis docents del Departament
d’Educació.
Atès que al servei d’autoaprenentatge, al
servei de cursos intensius d’estiu i al servei

de cursos monogràfics a les escoles oficials d’idiomes, i al servei de cursos monogràfics a les escoles d’art, considerats com
a activitats complementàries, els és d’aplicació l’article 22 de la Llei 15/1997, de 24
de desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, i d’acord amb l’article 23 de la Llei esmentada sobre la creació, la modificació i la derogació dels preus
públics;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:
Article 1
1.1 Modificar el preu públic per la utilització del servei d’autoaprenentatge a les
escoles oficials d’idiomes.
1.2 Fixar en 64,40 euros, per quadrimestre, el preu públic d’utilització del servei
d’autoaprenentatge a les escoles oficials
d’idiomes per al curs 2005-2006. Els alumnes oficials de les escoles oficials d’idiomes
gaudeixen d’una reducció del 50% sobre
aquest preu.
Article 2
2.1 Modificar el preu públic pel servei de
cursos intensius d’estiu a les escoles oficials d’idiomes, impartits en el marc de la
formació permanent prevista a l’article 2.1
del Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments
corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d’idiomes.
2.2 Fixar en 249,40 euros, per a cada
curs de cada idioma, el preu públic d’utilització del servei de cursos intensius d’estiu
a les escoles oficials d’idiomes per al curs
2005-2006. Si el curs inclou activitats fora
de l’escola el preu públic és de 276,47
euros.
Article 3
3.1 Modificar el preu públic pel servei de
cursos monogràfics a les escoles oficials
d’idiomes, impartits en el marc de la formació permanent prevista a l’article 2.1 del
Reial decret 967/1988, de 2 de setembre,
sobre ordenació dels ensenyaments corresponents al primer nivell dels ensenyaments
especialitzats d’idiomes.
3.2 Fixar el preu públic d’utilització del
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes per al curs 2005-2006 en
42,00 euros d’inscripció al curs, més 4,20
euros, per cada hora de durada.
Article 4
4.1 Modificar el preu públic pel servei de
cursos monogràfics a les escoles d’art.
4.2 Fixar en 208,05 euros, el preu públic per cadascun dels cursos monogràfics
a les escoles d’art per al curs 2005-2006.
Article 5
Tots aquests preus públics són exigibles
abans de la prestació del servei.
Article 6
Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació, en tots els preus públics
fixats per aquesta Ordre, les exempcions i
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bonificacions establertes en la legislació
vigent relativa a la protecció d’aquestes
famílies. Aquestes exempcions i bonificacions no seran acumulables amb les que s’estableixen a l’article 1 per als alumnes oficials de les escoles oficials d’idiomes.

Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1, 2, 3 i
4 d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments previstos a la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.
Barcelona, 2 de juny de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(05.152.119)

ORDRE EDC/252/2005, de 2 de juny, per
la qual es modifiquen els preus públics dels
serveis d’ensenyament de música i de dansa als col·legis d’educació primària i artística per al curs 2005-2006.
Atès que als serveis d’ensenyaments de
música i de dansa que preveu l’article 39.5
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
els és d’aplicació l’article 22 de la Llei 15/
1997, de 24 de desembre, de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, i
d’acord amb l’article 23 de la Llei esmentada sobre la creació, la modificació i la derogació dels preus públics;
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:
Article 1
1.1 Modificar el preu públic pel servei
d’ensenyament de música als col·legis
d’educació primària i artística previstos a la
disposició addicional 6 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.
1.2 Fixar en 547,00 euros, el preu públic d’utilització del servei públic d’ensenyament de música als alumnes escolaritzats
en aquests centres, per al curs 2005-2006.
Article 2
2.1 Modificar el preu públic pel servei
d’ensenyament de dansa als col·legis d’educació primària i artística previstos a la disposició addicional 6 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.
2.2 Fixar en 366,00 euros, el preu públic d’utilització del servei públic d’ensenya-
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ment de dansa als alumnes escolaritzats en
aquests centres per al curs 2005-2006.
Article 3
Els preus públics seran exigibles abans
de la prestació del servei.
No obstant això, es pot fraccionar el pagament dels preus públics en tres terminis
d’una tercera part cadascun. El primer termini es farà efectiu abans de la matriculació
de l’alumne, el segon termini es farà efectiu
abans del 31 de desembre, i el tercer termini es farà efectiu abans del 31 de març del
corresponent curs acadèmic.
Article 4
Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació les exempcions i bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.

DECRET 109/2005, de 7 de juny, de nomenament del senyor Jordi Roca i Armengol
com a director general de Centres Docents
del Departament d’Educació.
De conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera d’Educació i d’acord
amb el Govern,

Barcelona, 2 de juny de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(05.152.121)

DECRET 108/2005, de 7 de juny, de cessament del senyor Tomàs de San Cristóbal
i Claver com a director general de Centres
Docents del Departament d’Educació.
De conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera d’Educació i d’acord
amb el Govern,

Decreto:
Article únic
El senyor Tomàs de San Cristóbal i Claver cessa com a director general de Centres Docents del Departament d’Educació,
i se li agraeixen els serveis prestats.
Barcelona, 7 de juny de 2005
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(05.154.128)

Especialitat: educació primària, anglès.
Tribunal titular núm. 7
Vocal: Carme Dilme Burjats.
Vocal: Fina Angelats Morató.
Especialitat: audició i llenguatge.
Tribunal titular núm. 1
Vocal: M. Teresa Casasnovas Manau.
Tribunal titular núm. 3
Presidenta: M. Carme Font Vidal.
Especialitat: educació infantil.

Decreto:
Article únic
Es nomena el senyor Jordi Roca i Armengol director general de Centres Docents
del Departament d’Educació, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec.

Tribunal titular núm. 2
Vocal: Isabel Lázaro Lamana.
Vocal: M. Àngels Morales Ibañez.
Vocal: Montserrat Martí Assens.
Tribunal titular núm. 4
Presidenta: Magdalena Blanes Orts.

Barcelona, 7 de juny de 2005

Tribunal titular núm. 6
Vocal: Virtudes Luque Pacheco.

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Tribunal titular núm. 10
Vocal: Matilde Sáiz Hinarejos.

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Tribunal titular núm. 14
Presidenta: M. Mercedes Miño del Molino.

(05.154.129)

Tribunal titular núm. 19
Vocal: Claudia Pérez Bisay.

Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments previstos a la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.

TRIBUNALS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ EDC/1745/2005, de 3 de juny,
de modificació de la Resolució EDC/1080/
2005, de 18 d’abril, per la qual es nomenen
els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places
de funcionaris docents.

Tribunal titular núm. 34
Vocal: Roser Antonio Garcia.
Vocal: Dolors Nogales Quintana.
Tribunal titular núm. 50
Vocal: Rosa M. Escoda Cedó.
Vocal: Adelia Gausach Gimeno.
Especialitat: educació primària, música.

Atesa la Resolució EDC/1080/2005, de
18 d’abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments
selectius per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4368, de
21.4.2005), d’acord amb el que estableix
la base 5 de la Resolució EDC/9/2005, de
7 de gener, de convocatòria de proves per
a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4298, d’11.1.2005);

Tribunal titular núm. 1
Vocal: Montserrat Martí Llovera.

La base 5.6 de la Resolució EDC/9/2005,
de 7 de gener, estableix que, si escau, es
nomenaran nous membres de tribunals que
hauran de substituir aquells que hagin perdut aquesta condició per alguna de les
causes que preveu l’esmentada base o per
causa de força major.

TRIBUNALS DEL COS DE PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Atès que algun tribunal o comissió de selecció no s’ha pogut constituir amb els
membres nomenats per la Resolució EDC/
1080/2005, de 18 d’abril, a conseqüència
de les al·legacions i la documentació justificativa presentada,

Resolc:
—1 Nomenar nous membres de tribunals
i comissions de selecció els funcionaris docents del cos de mestres i del cos de professors d’ensenyament secundari que es relacionen a continuació, tot especificant el
cos, les especialitats i el número de tribunal
per al qual han estat designats.
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Especialitat: educació especial, pedagogia
terapèutica.
Tribunal titular núm. 1
Vocal: Lourdes Ruiz Rica.
Tribunal titular núm. 5
Vocal: Marta Alenya Ventura.

Especialitat: anglès.
Tribunal titular núm. 2
Vocal: Eulàlia Pardo Llungarriu.
Tribunal titular núm. 4
Vocal: Dolors Garcia Bosch.
Vocal: Carmen Jácome García.
Vocal: Amelia Haba Sánchez.
Especialitat: llengua i literatura castellana.
Tribunal titular núm. 1
Presidenta: Consuelo Iglesias Buigues.
Tribunal titular núm. 12
Vocal: Rosana Gavalda Pedrol.
Vocal: Manuel Fuentes Vázquez.
Especialitat: psicologia i pedagogia.
Tribunal titular núm. 6
Vocal: Ana Bacardi Tomas.
Tribunal titular núm. 8
Vocal: M. Cinta Ibañez Llop.

Full de disposicions i actes administratius

Tribunal titular núm. 9
Vocal: Luis Alberto Álvarez Dominguez.
Tribunal titular núm. 18
Vocal: Jordi Espadalé Vergés.
COMISSIONS DE SELECCIÓ DEL COS
DE MESTRES

Especialitat: audició i llenguatge.
Vocal: M. Teresa Casasnovas Manau.
Vocal: M. Carme Font Vidal.
—2 Com a membres del tribunal en què ha
estat designats tindran dret a percebre les
dietes i despeses de desplaçament pertinents, d’acord amb el que preveu la base
5.14 de la Resolució EDC/9/2005, de 7 de
gener, de convocatòria de proves per a la
provisió de places de funcionaris docents.
Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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 preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin oportú per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 3 de juny de 2005
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans
(05.157.073)

RESOLUCIÓ EDC/1746/2005, de 8 de juny,
de modificació de la Resolució EDC/1080/
2005, de 18 d’abril, per la qual es nomenen
els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places
de funcionaris docents.
Per la Resolució EDC/1080/2005, de 18
d’abril, es van nomenar els tribunals que han
de jutjar els procediments selectius per a la
provisió de places de funcionaris docents
convocats per la Resolució EDC/9/2005, de
7 de gener (DOGC núm. 4298, d’11.1.2005).
Atès que en el tribunal titular del cos de
professors d’ensenyaments secundaris de
l’especialitat de matemàtiques núm. 4 s’ha
donat la concurrència de les causes previstes en la base 5.6 de la Resolució EDC/9/
2005, de 7 de gener, i de conformitat amb
el que preveu aquesta base, cal nomenar
un nou membre del tribunal per tal de substituir aquell que ha perdut aquesta condició.
En conseqüència,

Resolc:
—1 Nomenar president del tribunal del cos
de professors d’ensenyaments secundaris de
l’especialitat de matemàtiques núm. 4 el senyor Joaquim Berenguer Claria.
—2 Modificar la composició de la comissió de selecció de l’especialitat de matemàtiques del cos de professors d’ensenyaments secundaris, que consta a l’annex 2
de la Resolució EDC/1080/2005, de 18
d’abril, en el sentit d’excloure el senyor
Francesc Martín Hernández de l’esmentada comissió.
—3 Com a membres del tribunal en què
han estat designats tindran dret a percebre
les dietes i les despeses de desplaçament
pertinents, d’acord amb el que preveu la
base 5.14 de la Resolució EDC/9/2005, de
7 de gener, de convocatòria de proves per
a la provisió de places de funcionaris docents.
Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de
Recursos Humans, en el termini d’un mes
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de juny de 2005
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans
(05.158.121)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament de
diversos materials i recursos didàctics d’anglès per al cicle inicial d’educació primària
(exp. 1002/05).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 1002/05.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de diversos materials i recursos didàctics d’anglès per al cicle inicial d’educació
primària.
612

b) Termini d’execució: lliurament immediat des de la data d’adjudicació.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 49.560,00 euros (IVA inclòs),
desglossat en els imports i lots següents:
Núm.
de lot

Editorial

Import euros
(IVA inclòs)

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Total

Pearson ............................... 19.420,00
Early Learning C. ..................... 915,00
Oxford University Press ...... 26.145,00
Macmillan ................................. 385,00
Cambridge University Press . 2.695,00
...................................... 49.560,00

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’article 35.1 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació, Registre general.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia
hàbil.
b) Hora límit: 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació, Registre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació, Serveis Centrals.
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b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 2 de juny de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.152.099)

RESOLUCIÓ EDC/1749/2005, de 25 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre d’educació preescolar El Dau, de Caldes de
Montbui.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre d’educació preescolar El Dau, de Caldes de Montbui, en petició d’autorització
d’ampliació d’unitats de l’etapa d’educació
preescolar, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre d’educació preescolar El Dau, de Caldes de Montbui, per
ampliació d’unitats de l’etapa d’educació
preescolar, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 25 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 VALLÈS ORIENTAL

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Caldes de Montbui.
Localitat: Caldes de Montbui.
Núm. de codi: 08048319.
Denominació: El Dau.
Adreça: c. Sant Fèlix, 69.
Titular: Montserrat Martí i Francàs.
NIF: 33879734K.
S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’etapa d’educació preescolar, amb 1 unitat amb
capacitat per a 16 llocs escolars i amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar:
4 unitats amb capacitat per a 57 llocs escolars.
(05.140.069)

RESOLUCIÓ EDC/1750/2005, de 31 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat d’ensenyament bàsic i artístic
Escolania de Montserrat, de Monistrol de
Montserrat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat d’ensenyament bàsic i
artístic Escolania de Montserrat, de Monistrol de Montserrat, en petició d’autorització d’ampliació d’unitats, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments escolars de
règim general; el Reial decret 389/1992, de
15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics; el Decret 179/1993, de 27 de
juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
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Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat d’ensenyament bàsic i artístic Escolania de
Montserrat, de Monistrol de Montserrat, per
ampliació d’unitats, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 31 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 BAGES

Serveis Territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Monistrol de Montserrat.
Localitat: Monestir de Montserrat.
Codi: 08021910.
Denominació: Escolania de Montserrat.
Adreça: c. Monestir, s/n.
Titular: Abadia de Montserrat.
NIF: Q0800106G.
S’autoritza l’ampliació d’una unitat del nivell d’educació primària (4t curs), amb capacitat per a 25 llocs escolars, i d’una unitat dels ensenyaments no reglats de música
(escola de música), amb efectes des de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Ensenyaments integrats de règim general i de règim especial:
Educació primària: 3 unitats (4t, 5è i 6è
curs), amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars.
Escola de música: 3 unitats.
Grau mitjà de música: 1 línia de primer
cicle (1r i 2n curs).
(05.150.060)

RESOLUCIÓ EDC/1751/2005, de 25 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Anselmo Clavé, de Mollet del
Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
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tre docent privat Anselmo Clavé, de Mollet
del Vallès, en petició d’autorització de supressió de locals, reducció d’unitats de l’etapa d’educació secundària obligatòria, trasllat de l’etapa d’educació infantil i del nivell
d’educació primària, ampliació de la capacitat de l’etapa d’educació infantil i canvi de
denominació, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Anselmo Clavé, de Mollet del Vallès, per
supressió de locals, reducció d’unitats de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
trasllat de l’etapa d’educació infantil i del
nivell d’educació primària, ampliació de la
capacitat de l’etapa d’educació infantil i
canvi de denominació, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 25 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 VALLÈS ORIENTAL

Serveis Territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mollet del Vallès.
Localitat: Mollet del Vallès.
Codi: 08021521.
Denominació: Anselmo Clavé.
Adreça: c. Berenguer III, 88.
Titular: Estudios Serame, SL.
NIF: B08532715.
S’autoritza la supressió dels locals del car-

rer Berenguer III, 88, amb efectes a partir
de la fi del curs 2003-2004.
S’autoritza la reducció d’unitats de l’etapa d’educació secundària obligatòria, en 2
unitats de primer cicle, amb capacitat per a
61 llocs escolars i 2 unitats de segon cicle,
amb capacitat per a 62 llocs escolars, amb
efectes a partir de la fi del curs 2003-2004.
S’autoritza el trasllat de l’etapa d’educació infantil i del nivell d’educació primària als
locals del carrer Berenguer III, 146, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-2005.
S’autoritza l’ampliació de la capacitat de
l’etapa d’educació infantil en 8 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-2005.
S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Anselm Clavé.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 73 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 59 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 58 llocs escolars.
(05.140.073)

supressió i d’ampliació d’ensenyaments de
formació professional, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 19 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 BAGES

RESOLUCIÓ EDC/1753/2005, de 19 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Joviat, de Manresa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Joviat, de Manresa, en
petició d’autorització de supressió i d’ampliació d’ensenyaments de formació professional, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació; el Reial decret 1537/
2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments escolars de
règim general; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats; el Reial decret
362/2004, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació
professional específica i el Reial decret 777/
1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació
de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Joviat, de Manresa, per autorització de
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Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Adreça: c. Rubió i Ors, 5-17.
Titular: Jors, SL.
NIF: B58536046.
S’autoritza la supressió d’ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família d’administració, amb 1 grup del
cicle formatiu de secretariat, amb capacitat
per a 30 llocs escolars i amb efectes des
del final del curs 2004-2005.
S’autoritza la supressió d’ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família d’hoteleria i turisme, amb 1 grup
del cicle formatiu d’allotjament, amb capacitat per a 30 llocs escolars i amb efectes
des del final del curs 2004-2005.
S’autoritza la supressió d’ensenyaments
de formació professional de grau superior
de la família de serveis socioculturals i a la
comunitat, amb 2 grups del cicle formatiu
d’integració social, amb capacitat per a 60
llocs escolars i amb efectes des del final
del curs 2004-2005.
S’autoritza l’ampliació d’ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, de
la família de serveis socioculturals i a la
comunitat, amb 2 grups del cicle formatiu
d’atenció sociosanitària, amb capacitat
per a 60 llocs escolars i amb efectes des
del final del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar:
9 unitats amb capacitat per a 123 llocs
escolars, (situades al c. Muralla de Sant
Francesc, 39, cantonada c. Campanes).
Educació infantil:
9 unitats amb capacitat per a 225 llocs
escolars (situades al c. Muralla de Sant
Francesc, 39, cantonada c. Campanes).

Núm. 1053

Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs
escolars (situades al c. Muralla de Sant
Francesc, 39, cantonada c. Campanes).
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 16 unitats amb capacitat per a 480 llocs escolars
(situades al c. Muralla de Sant Francesc, 39,
cantonada c. Campanes).
Batxillerat: 4 unitats en la modalitat de
ciències i tecnologia, amb capacitat per a
140 llocs escolars i 4 unitats en la modalitat d’humanitats i ciències socials, amb
capacitat per a 140 llocs escolars (situades al c. Rubió i Ors, 5-17).
Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció: 2 unitats de la modalitat de ciències
de la naturalesa i la salut amb capacitat per
a 70 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a 140 llocs escolars, i 2 unitats de la
modalitat de tecnologia amb capacitat per
a 70 llocs escolars, (situades al c. Rubió i
Ors, 5-17).
Formació professional de grau mitjà (situada al c. Rubió i Ors, 5-17):
Família administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
Família comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família hoteleria i turisme:
Cicle formatiu de cuina, amb 6 grups amb
capacitat per a 180 llocs escolars.
Cicle formatiu de pastisseria i forneria,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
Cicle formatiu de serveis de restaurant i
bar, amb 3 grups amb capacitat per a 90
llocs escolars.
Família informàtica:
Cicle formatiu d’explotació de sistemes
informàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.
Família sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria, amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.
Cicle formatiu de farmàcia, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família serveis socioculturals i a la comunitat:
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Formació professional de grau superior
(situada al c. Rubió i Ors, 5-17):
Família administració:
Cicle formatiu d’administració i finances,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.
Família comerç i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç internacional,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.
Cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.
Família hoteleria i turisme:
Cicle formatiu d’agències de viatges, amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Cicle formatiu de restauració, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família informàtica:
Cicle formatiu d’administració i serveis informàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.
Cicle formatiu de desenvolupament d’aplicacions informàtiques, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família sanitat:
Cicle formatiu de dietètica, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Cicle formatiu d’higiene bucodental, amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Cicle formatiu de laboratori i diagnòstic
clínic, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

(05.137.105)

Tarragona, 25 de maig de 2005

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

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

RESOLUCIÓ EDC/1754/2005, de 25 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar L’Acluca, de Vila-seca.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la representant
de la titularitat de la llar d’infants L’Acluca,
de Vila-seca, en petició d’autorització
d’obertura d’un centre d’educació 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 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’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar L’Acluca, de Vilaseca, 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, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
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Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona
ANNEX
COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis Territorials: Tarragona.
Municipi: Vila-seca.
Localitat: Vila-seca de Solcina.
Núm. de Codi: 43008055.
Denominació: L’Acluca.
Adreça: c. Sant Josep, 29.
Titular: Acluca, SCCL.
NIF: F43423722.
Autorització d’obertura del centre privat
d’educació preescolar L’Acluca, de Vilaseca, 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 generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil del primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar, 4 unitats, amb capacitat per a 61 llocs escolars.
(05.140.076)

RESOLUCIÓ EDC/1758/2005, de 27 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Núria Vilella, de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Núria Vilella, de Sabadell,
en petició de modificació de l’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
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1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen el requisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments escolars de règim general; el
Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general de la
formació professional específica; el Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà
Família imatge personal
Cicle formatiu de perruqueria, amb 2
grups amb capacitat per a 40 llocs escolars; cicle formatiu d’estètica personal decorativa amb 1 grup amb capacitat per a
20 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.
Formació professional de grau superior
Família imatge personal
Cicle formatiu d’estètica, amb 2 grups
amb capacitat per a 40 llocs escolars. En
cap cas un grup no superarà els 20 llocs
escolars.
(05.146.137)

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Núria Vilella, de Sabadell, per ampliació de
locals i ampliació dels ensenyaments de
formació professional de grau mitjà i superior en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Sabadell, 27 de maig de 2005
P. D .

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08059536.
Denominació: Núria Vilella.
Adreça: pg. Rubió i Ors, 61.
Titular: Centre de Formació Professional i
Ocupacional Núria Vilella, SL.
NIF: B-60705167.
S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Pardo Bazán, 26-28, de Sabadell, amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
S’autoritza l’ampliació d’1 grup d’estètica personal decorativa de formació professional de grau mitjà de la família d’imatge
personal, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2005-2006.
S’autoritza l’ampliació de 2 grups d’estètica de formació professional de grau superior de la família d’imatge personal, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.

RESOLUCIÓ EDC/1759/2005, de 6 de juny,
per la qual es disposa el trasllat de domicili
del col·legi d’educació infantil i primària El
Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta.
El col·legi d’educació infantil i primària El
Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta, amb codi
de centre 08025800, ha estat ubicat provisionalment a l’edifici situat al pg. de Coris,
2, de Sant Cebrià de Vallalta.
Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:
—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i primària El Pi Gros, de Sant Cebrià de
Vallalta, amb codi de centre 08025800, al
carrer Poeta Martí i Pol, 1, de Sant Cebrià
de Vallalta, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del cus escolar 20012002.
—2 El Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les mesures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.
Barcelona, 6 de juny de 2005
Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

Resolc:
Fer pública a l’annex d’aquesta Resolució
la seu de les comissions de selecció que
actuen en el procés selectiu convocat per la
Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, per a
la provisió de places de funcionaris docents.
Barcelona, 3 de juny de 2005
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

ANNEX
COMISSIONS DE SELECCIÓ DEL COS

DE MESTRES
Especialitat: audició i llenguatge.
Lloc: IES Vilatzara.
Adreça: c. Arquitecte Eduard Farrés, 1,
08340 Vilassar de Mar.
Especialitat: educació especial; pedagogia
terapèutica.
Lloc: IES Miquel Martí Pol.
Adreça: av. Verge de Montserrat, s/n, 08990
Cornellà de Llobregat.
Especialitat: educació infantil.
Lloc: Serveis Territorials d’Educació a Barcelona I (ciutat).
Adreça: av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona.
Especialitat: educació primària, anglès.
Lloc: CEIP Ausiàs March.
Adreça: c. Joan Güell, 193, 08028 Barcelona.
Especialitat: educació primària, educació física.
Lloc: IES Pompeu Fabra.
Adreça: c. Fèlix Duran i Canyameres, 3,
08760 Martorell.
Especialitat: educació primària, música.
Lloc: IES Ausiàs Marc.
Adreça: av. d’Esplugues, 38, 08034 Barcelona.
COMISSIONS DE SELECCIÓ DEL COS
DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: anglès.
Lloc: IES Icària.
Adreça : c. Doctor Trueta, 81, 08005
Barcelona.
Especialitat: biologia i geologia.
Lloc: IES Montserrat.
Adreça: c. Copèrnic, 84, 08006 Barcelona.

(05.150.067)

Especialitat: dibuix.
Lloc: EAD Pau Gargallo.
Adreça: Parc Serentill, s/n, 08915 Badalona.

RESOLUCIÓ EDC/1748/2005, de 3 de juny,
per la qual es fa pública la seu de les comissions de selecció que actuen en el procés selectiu convocat per a la provisió de
places de funcionaris docents.

Especialitat: economia.
Lloc: IES Emperador Carles.
Adreça: c. Enric Bargés, 9-13, 08014
Barcelona.

D’acord amb el que estableix la base
5.3.5 de la Resolució EDC/9/2005, de 7 de
gener (DOGC núm. 4298, d’11.1.2005), per
la qual es convoca el procediment selectiu
per a la provisió de places de funcionaris
docents dels cossos de mestres i de professors d’ensenyament secundari,
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Especialitat: educació física.
Lloc: IES Salvador Espriu.
Adreça: Plaça de les Glòries Catalanes, 2,
08018 Barcelona.
Especialitat: filosofia.
Lloc: Serveis Territorials d’Educació a Barcelona II (comarques).
Adreça: c. Casp, 15, 08010 Barcelona.
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Especialitat: física i química.
Lloc: IES Maria Aurèlia Campmany.
Adreça: c. Garrofers, s/n, 08940 Cornellà
de Llobregat.
Especialitat: francès.
Lloc: EOI de Girona.
Adreça: c. Josep Viader i Moliner, 16, 17001
Girona.
Especialitat: geografia i història.
Lloc: IES Margarida Xirgú.
Adreça: Travessera de Collblanch, 56,
08904 l’Hospitalet de Llobregat.
Especialitat: llengua catalana i literatura.
Lloc: IES Milà i Fontanals.
Adreça: plaça Josep M. Folch i Torres, s/n,
08001 Barcelona.
Especialitat: llengua castellana i literatura.
Lloc: IES Fort Pius.
Adreça: c. Ausiàs March, 78, 08013 Barcelona.
Especialitat: matemàtiques.
Lloc: IES Pla d’en Boet.
Adreça: c. Ciutat Freta, 26, 08302 Mataró.
Especialitat: música.
Lloc: IES Secretari Coloma.
Adreça: c. Secretari Coloma, 25, 08025
Barcelona.
Especialitat: psicologia i pedagogia.
Lloc: Serveis Territorial d’Educació a
Barcelona II (comarques).
Adreça: c. Casp, 15, planta 5a, 08010
Barcelona.
Especialitat: tecnologia.
Lloc: IES de Terrassa.
Adreça: Rambla d’Egara, 331, 08224 Terrassa.
(05.157.070)

RESOLUCIÓ EDC/1755/2005, de 3 de juny,
de citació a termini d’interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 193/
2005, interposat per la senyora Encarna
Fernández Martínez.
En compliment del que ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Quarta, en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2005, interposat per la senyora Encarna Fernández Martínez;
D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:
—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Tribunal, en el termini de nou dies
a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles
interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2005, interposat contra la
resolució EDC/20/2005, de 10 de gener, per

la qual s’aprova la relació de llocs de treball
de la Inspecció d’Educació.
—2 Donar publicitat d’aquesta citació a termini mitjançant la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 3 de juny de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.146.141)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDC/1385/2005, de 2 de maig, per la qual
es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les
plantilles dels centres docents públics d’ensenyaments 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 professorat
d’ensenyaments secundaris en centres
d’educació infantil i primària, d’ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs
per al curs 2005-2006 (DOGC núm. 4379,
pàg. 13052, de 6.5.2005).
Havent observat errades en la publicació
de l’esmentada Resolució al DOGC núm.
4379, pàg. 13052, de 6.5.2005, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàg. 13084, la llegenda que figura a
l’annex 4, centres d’ensenyaments secundaris, s’ha de substituir per la següent:
“Centres d’ensenyaments secundaris
”(CNC) Centre de nova creació
”(CAEP) Centre d’atenció educativa preferent
”(CERE) Centre experimental de règim especial
”(1) Centre amb rampes i ascensors
”(2) Centre només amb rampes
”(3) Centre només amb ascensors”.
Així mateix, a l’annex 4 i a l’annex 5, on diu:
“Direcció:”,
ha de dir:
“Adreça:”.
Barcelona, 2 de juny de 2005
Rosa Pérez i Robles
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC
(05.154.122)

EDICTE de 7 de juny de 2005, pel qual se
sotmet a informació pública el Projecte d’ordre pel qual es modifica l’Ordre ENS/193/
2002, de 5 de juny, per la qual es regula la
formació pràctica a centres de treball i els
convenis de col·laboració amb empreses i
entitats.
El Departament d’Educació ha elaborat un
Projecte d’ordre pel qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual
es regula la formació pràctica a centres de
treball i els convenis de col·laboració amb
empreses i entitats.
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Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració de l’esmentat projecte normatiu, aquest se sotmet
a informació pública, d’acord amb el que
disposen l’article 64 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, de procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, durant el termini de 20
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data
de publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Projecte d’ordre esmentat es podrà examinar, en hores d’oficina, a la seu central del
Departament d’Educació (Via Augusta, 202226, 08021 Barcelona) i als seus serveis
territorials de Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona), Barcelona II
(comarques) (c. Casp, 15, 08010 Barcelona),
Baix Llobregat-Anoia (c. Laureà Miró, 328330, 08980 Sant Feliu de Llobregat), Vallès
Occidental (c. Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadell), Girona (c. Ultònia, 13,
17002 Girona), Lleida (c. Pica d’Estats, 2,
25006 Lleida), Tarragona (c. Sant Francesc,
7, 43003 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (c.
Providència, 5-9, 43500 Tortosa), o bé consultar la pàgina web del Departament d’Educació (http://www.gencat.net/educacio) per
formular-hi les al·legacions que es considerin adequades.
Barcelona, 7 de juny de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.152.016)

EDICTE de 7 de juny de 2005, pel qual se
sotmet a informació pública el Projecte d’ordre pel qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions.
El Departament d’Educació ha elaborat un
projecte d’ordre pel qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions.
Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració del projecte normatiu esmentat, se sotmet a informació pública, d’acord amb el que disposen l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, de procediment i règim jurídic de
l’administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, durant el termini de 20 dies
hàbils a comptar de l’endemà de la data de
publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
El projecte d’ordre esmentat es podrà examinar, en hores d’oficina, a la seu central del
Departament d’Educació (Via Augusta, 202226, 08021 Barcelona) i als seus serveis territorials de Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel,
71-73, 08004 Barcelona), Barcelona II (comarques) (c. Casp, 15, 08010 Barcelona),
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Baix Llobregat-Anoia (c. Laureà Miró, 328330, 08980 Sant Feliu de Llobregat), Vallès
Occidental (c. Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadell), Girona (c. Ultònia, 13,
17002 Girona), Lleida (c. Pica d’Estats, 2,
25006 Lleida), Tarragona (c. Sant Francesc,
7, 43003 Tarragona) i Terres de l’Ebre (c. Providència, 5-9, 43500 Tortosa), o bé consultar la pàgina web del Departament d’Educació (http://www.gencat.net/educacio) per
formular-hi les al·legacions que es considerin adequades.
Barcelona, 7 de juny de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.152.018)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1019/05)
obres de modificació dels accessos al centre i pilars del gimnàs a l’institut d’educació
secundària Mercè Rodoreda de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès)
b) Termini d’execució: 2 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: 70.342,72
euros (IVA inclòs).
—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 4, categoria A.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) 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 trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—9 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
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 relativa a la convocatòria i on es poden obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.
Barcelona, 7 de juny de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.158.065)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1039/05)
obres de reformes i accessibilitat al centre
d’educació especial Garbí del Vendrell (Baix
Penedès)
b) Termini d’execució: 3 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: 73.556,52
euros (IVA inclòs).
—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria A.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
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b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
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 naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) 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 trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—9 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
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 relativa a la convocatòria i on es poden obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.
Barcelona, 7 de juny de 2005
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(05.158.083)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2005, per la
qual es fixen els criteris per a l’elaboració
de les plantilles dels centres públics d’educació infantil i primària per al curs 2005-2006
i de supressió o transformació dels actuals
llocs de treball.
Atesa la necessitat de donar resposta a
les necessitats d’escolarització d’alumnes,
facilitar la integració de l’alumnat nouvingut,
reforçar l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques i assignar recursos humans als centres docents públics
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que s’acullen a diferents convocatòries per
desenvolupar projectes d’innovació educativa, cal redefinir els criteris de confecció de
plantilles dels centres públics d’educació infantil i primària per al curs escolar 20052006.
Per tal d’assolir els objectius esmentats i
acomplir allò que preveu el punt segon de
la Disposició addicional setena del Reial
decret 2112/98, de 2 d’octubre (BOE núm.
239, de 6.10.98) i l’article 17.2 del Decret
67/1996, de 20 de febrer (DOGC núm.
2172, de 23.2.1996), modificat pel Decret
214/2001, de 24 de juliol (DOGC núm. 3446
de 6.8.2001).
Ateses les atribucions que tinc conferides
per l’article 55 del Decret 320/2000, de 27
de setembre (DOGC núm. 3242, de 10 d’octubre de 2000), de reestructuració del Departament d’Ensenyament,

Resolc:
Dictar les instruccions següents a fi d’establir els criteris de confecció de les plantilles dels centres públics d’educació infantil
i primària dependents del Departament
d’Educació per al curs 2005-2006 i de supressió o transformació dels actuals llocs de
treball.
Barcelona, 6 de juny de 2005
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

ANNEX
CRITERIS DE CONFECCIÓ DE LES PLANTILLES
DELS CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÖ INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL CURS 2005-2006
I. CRITERIS GENERALS

Un cop finalitzat el procés de matriculació d’alumnes, s’elaborarà la proposta de
les plantilles dels centres públics d’educació infantil i primària per al curs 2005-2006,
d’acord amb els indicadors següents:
A) Nombre de línies d’oferta de cada centre (grups d’escolarització) des de P3 fins a
6è de primària.
B) Ràtio global alumnes/grup: nombre
d’alumnes/grup d’escolarització d’infantil i
primària.
C) Nombre d’alumnes nouvinguts i/o percentatge d’alumnes estrangers respecte del
total d’alumnes escolaritzats.
D) Participació en programes d’innovació
educativa: pla experimental de llengües estrangeres (anglès) i biblioteca escolar o
“Puntedu”, convocats per la Resolució EDC/
1329/2005, de 25 d’abril, i l’Ordre EDC/179/
2005, de 22 d’abril, respectivament
La plantilla dels centres docents es determinarà en funció del nombre de grups
d’escolarització i de la ràtio global d’alumnes/grup, segons que sigui inferior a 20 o
igual/superior a 20, d’acord amb allò que
preveu l’apartat II.
Al nombre de llocs de treball resultant s’hi
sumaran les dotacions següents:
a) En concepte d’aula d’acollida:

El/la directora/a dels serveis territorials
farà la proposta dels centres públics que el
curs 2005-2006 posaran en funcionament
l’aula d’acollida tenint en compte les condicions següents:
a.1) Que el nombre total d’alumnat nouvingut durant els darrers 24 mesos sigui
superior a 7;
a.2) Que el percentatge d’alumnat estranger sigui a partir del 10%;
a.3) Que la situació socioeconòmica de
l’entorn escolar sigui poc favorable;
a.4) Que hi hagi equilibri en l’oferta educativa.
S’assignaran les següents dotacions de
professorat:
- Si el percentatge de l’apartat a.2) és ≥
20: 1 dotació.
- Si el percentatge de l’apartat a.2) és ≥
10 i < 20%: 1 dotació en els centres de 16
o més grups i mitja dotació si el centre té
entre 9 i 15 grups.
Excepcionalment, i quan el nombre
d’alumnes nouvinguts així ho aconselli, es
podran assignar recursos addicionals als ja
esmentats.
En tots els casos el centre s’ha de comprometre a aplicar les orientacions previstes per al funcionament de l’aula, amb
l’acord previ del consell escolar del centre.
b) Centres seleccionats per participar en
algun dels programes d’innovació educativa següents:
b.1) Pla experimental de llengües estrangeres (anglès)
- Centres de 9 a 13 grups: mitja dotació
d’anglès
- Centres de 14 a 20 grups: 1 dotació
d’anglès
- Centres de 21 o més grups: 1,5 dotacions d’anglès
b.2) Biblioteca escolar (“puntedu”)
S’assignarà mitja dotació de professorat
per a aquest concepte
Altres aspectes que cal considerar per
elaborar la proposta de les plantilles per al
curs 2005-2006 són els següents:
1. L’aplicació dels quatre indicadors i els
criteris fins ara explicitats de confecció de
plantilles no comportarà una minoració de
professorat per al curs 2005-2006 excepte
en el supòsit que el nombre de grups d’escolarització sigui inferior al del curs 20042005.
En aquest supòsit, el centre s’ha de comprometre a presentar-se a les diferents convocatòries per iniciar programes d’innovació educativa.
2. Als centres on el nombre d’alumnes
amb necessitats educatives específiques sigui significatiu, un cop estudiades i objectivades les necessitats de reforç, se’ls podran assignar els corresponents recursos en
plantilla per atendre degudament l’alumnat.
3. A efectes de calcular la plantilla provisional per al curs 2005-2006, en general,
no es considerarà un nou grup d’escolarització aquell grup que el curs 2004-2005 no
estigués ja desdoblat. Quan la direcció del
centre docent hagi formalitzat la matrícula
d’alumnes, consti al corresponent registre
informàtic i a 15 de setembre de 2005 es
confirmi la matrícula prevista, es procedirà
a revisar la plantilla de professorat assignada.
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Es podrà tenir en compte en el càlcul de
plantilles el fet que el nombre total d’alumnes del curs 2005-2006 respecte al 20042005 no sigui superior o inferior a 10-15
alumnes i també si un centre docent té més
d’un grup d’escolarització desdoblat en
escoles entre 1 i 2 o entre 2 i 3 línies d’escolarització.
4. A partir del 15 de setembre de 2005,
i en el transcurs del curs escolar, si en un
grup d’escolarització el nombre d’alumnes
supera el 10% de la ràtio establerta, s’assignarà un increment de plantilla en funció
del total de dotacions del centre, sempre
que no hi hagi altres centres docents de
l’entorn amb llocs escolars vacants del mateix curs.
5. En aquells centres amb 18, 19 o 20
grups d’escolarització en què la posada en
funcionament de l’aula d’acollida, en aplicació dels criteris esmentats, no comporti
un augment de plantilla de professorat, es
podrà valorar, excepcionalment, una millora en el nombre de dotacions assignades.
II. CRITERIS ESPECÍFICS

En aplicació dels criteris generals esmentats en els punts A i B, a continuació es
determina el nombre total de llocs de treball dels centres públics d’educació infantil
i primària depenent del nombre de grups
d’escolarització i de la ràtio d’alumnes/grup.
1. Centres d’una, dues i tres línies d’oferta educativa
GRUPS
1 línia
9
2 línies 18
3 línies 27

NOMBRE DE LLOCS
ràtio < 20 ràtio ≥ 20
13
14
24
25
36
37

2. Centres compresos entre 1 i 2 línies,
entre 2 i 3 línies i de més de 3 línies
GRUPS
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

NOMBRE DE LLOCS
ràtio < 20 ràtio ≥ 20
14
15
15
16
16
17
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
29
30
31
32
32
33
33
34
34
35
37
38
38
39
39
40

3. Centres de recent/nova posada en funcionament
En el cas dels centres que, per ser de
recent o nova creació, estan implantant les

Full de disposicions i actes administratius

línies d’escolarització de manera progressiva, sense tenir-ne cap de completa, el nombre de mestres serà el següent:

La distribució dels llocs de treball de les
plantilles de les escoles rurals serà la següent:

NOMBRE DE LLOCS
ràtio < 20 ràtio ≥ 20
2
2
3
4
5
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12
13

MP: Mestres Plantilles; I: Infantil; P: Primària; ID:
Idioma; EF: Ed. Física; M: Música.

GRUPS
1
2
3
4
5
6
7
8

4. Centres amb menys de 9 grups d’escolarització que no formen part de cap ZER
o agrupacions rurals
La plantilla regularà el màxim d’especialitats que sigui possible i el total de dotacions
es correspondrà amb els criteris següents:
Nombre total d’alumnes
1 a 10
11 a 14
15 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
61 a 72
73 a 84
85 a 96
97 a 108
109 o més alumnes
i menys de 7 grups

Dotacions
1
1 (1)

2 (2)
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Notes:
(1) Si només té alumnes a infantil o només a primària
(2) Amb alumnes d’infantil i de primària

Per als centres de 109 o més alumnes i
7 o 8 grups, s’aplicarà el següent:
GRUPS
7
8

NOMBRE DE LLOCS
ràtio < 20 ràtio ≥ 20
11
12
12
13

5. Centres d’àmbits rurals que formen
part de ZER o agrupacions rurals
Quan es tracti de centres que estan inclosos en zones o agrupacions rurals, es
calcularà la plantilla d’acord amb el nombre
total d’alumnes, segons el quadre següent:
Nombre total d’alumnes
5 a 10
11 a 14
15 a 23
24 a 35
36 a 55
56 a 69
70 a 79
80 a 83
84 a 97
98 a 105

Dotacions
1
1 (1)

2 (2)
2
3
4
5
6
7
8
9

Notes:
(1) Si només té alumnes a infantil o només a primària
(2) Amb alumnes d’infantil i de primària

MP
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I
—
1
1
1-2
1-2
1-2
2
2
2-3

P
1
1
2-1
3-2
2-3
3
3
4-3
3-4

ID
—
—
0-1
0-1
0-1
1
1
1
1

EF
—
—
—
—
—
0-1
1
1
1

M
—
—
—
—
—
—
—
0-1
1

A més dels llocs de cada centre, en cada
zona escolar rural s’assignaran mestres especialistes itinerants segons el nombre total de grups de tots els centres de la ZER.
Itinerants ZER
Grups ZER
PAN PEF PMU EES Total
Fins a 13 grups 1
1
1
1
4
14 grups o més 1
1
1
1 5 (1)
(1) El 5è lloc el definirà la direcció de la ZER
d’acord amb les necessitats dels centres.

En aquelles zones/agrupaments rurals
amb centres que disposin de mestres especialistes adscrits a la plantilla del propi
centre, els mestres itinerants dedicaran la
seva activitat en aquelles escoles realitzant
tasques de desdoblament i reforç.
La distribució del nombre d’especialistes
per aplicació de la taula anterior es flexibilitzarà atenent els següents criteris: a) els
mestres actualment destinats amb caràcter
definitiu en llocs de treball especialitzats; b)
la composició de les plantilles dels diferents
centres de la zona rural.
6. Centres d’atenció educativa preferent
La plantilla dels centres classificats com
d’atenció educativa preferent per estar situats en entorns socials i econòmics desafavorits i tenir un percentatge elevat d’alumnes amb especials dificultats d’aprenentatge
a causa de les seves condicions socials i
culturals, es definirà de la manera següent:
- Es calcularà, en primer lloc, la plantilla
d’acord amb els paràmetres i variables dels
punts 1 i 2 de l’apartat II.
- S’incrementaran les dotacions resultants d’afegir 3 hores més de dedicació
lectiva per cada grup de menys de 15 alumnes i 6 hores més per cada grup de 15 o
més alumnes.
Els llocs de treball s’assignaran convenientment per tal d’atendre les necessitats
d’escolarització dels alumnes, tot respectant les especialitats que preveu el currículum.
7. Criteris generals de definició de llocs
de treball de les plantilles dels CEIP segons
el nombre total de professors per al curs
2005-2006
Amb caràcter general, a continuació es
detalla el quadre de definició de llocs de
treball en funció del nombre total de professorat assignat a cada centre docent:
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Plantilla
total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

INF PRI PAN
—
1
—
1
1
—
1 2-1 0-1
1-2 3-2 0-1
1-2 2-3 0-1
1-2
3
1
2
3
1
2 4-3
1
2-3 3-4
1
2-3 5-4
1
2-3 5-4
1
3
5
1
4
5
1
4
6
1
4
7
1
5
7
1
5
7 1-2
4-5 8-7
2
4-5 9-8
2
5-6 9-8
2
6
9
2
6 10-9
2
7 10-9
2
7 11-10
2
7
11
2
8
11
2
8-7 12-13
2
8
12
2
9
12
2
9
12
3
9
13
3
10
13
3
10
14
3
10
15
3
11
15 3-2
11
16 3-2
11
16
3

PEF PMU EES
—
— —
—
— —
—
— —
—
— —
—
— —
0-1
— —
1
— —
1 0-1 —
1
1 —
1
1 —
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2-1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1 1-2
2
1 1-2
2
1 1-2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2-3
2
2
2-3
2
2
3
2
2

Per adequar el catàleg de llocs de treball
de cada escola a les seves especificitats,
els llocs de treball podran variar, sense alterar el total de dotacions de professorat,
pels motius següents:
a) Posada en funcionament de l’aula
d’acollida, cas en què figurarà un lloc de treball AAP a dedicació completa o mitja dedicació.
b) Garantir els llocs de treball d’especialistes d’acord amb el nombre de grups d’escolarització i allò que preveu el currículum
previst en la normativa vigent.
c) En el cas de centres de nova posada
en funcionament o quan estan modificant el
nombre de línies d’oferta d’escolarització,
cal tenir en compte el nombre total de grups
d’educació infantil i el nombre de grups
d’educació primària.
d) Sempre que no afecti llocs ocupats per
professors amb destinació definitiva, es podrà modificar el catàleg de llocs, amb caràcter provisional, si així ho sol·licita la direcció del centre, en el cas que el director/
a ocupi un lloc d’especialista (PAN, PEF,
PMU, EES) en els centres d’una línia o en
què dos membres de l’equip directiu ocu-
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pin llocs d’educació infantil o d’una mateixa especialitat.
e) En aquells centres on el percentatge
d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge sigui significatiu, el total de mestres ho permeti i sempre que no afecti llocs ocupats
per professors amb destinació definitiva, la
direcció del centre podrà proposar que es
modifiqui l’especialitat d’un lloc de treball per
donar millor resposta a les necessitats d’escolarització dels alumnes. Aquesta modificació del catàleg de llocs de treball tindrà
caràcter provisional.
f) En els centres incomplets que no formen part d’una ZER/agrupació rural es podran definir llocs de treball a mitja dedicació de mestres especialistes (PAN, PMU,
PEF i EES), tot respectant el total de professors assignats.
g) Als centres als quals s’assignin efectius en concepte de biblioteca escolar “puntedu”, hi constarà mitja dotació de PBU en
la plantilla.
h) L’assignació 0,5, 1 o 1,5 de dotacions
en concepte del projecte d’innovació educativa d’anglès s’afegirà al lloc de treball
PAN, quan escaigui.
i) En determinats centres de doble línia
amb dos o més llocs de treball d’EES, es
podrà reconvertir un d’aquests llocs a ALL.
j) Les possibles modificacions del catàleg de llocs de treball per al curs 2005-2006
respecte del curs 2004-2005 com a conseqüència de l’aplicació dels conceptes esmentats no ha de comportar, en cap cas, la
supressió d’un lloc de treball ocupat per un/
a mestre/a amb destinació definitiva.
8. Criteris per a la determinació dels llocs
de treball de professorat laboral de l’àrea
de religió catòlica
La previsió dels llocs corresponents a professorat laboral de l’àrea de religió catòlica
es farà en funció de les hores lectives establertes en la normativa, d’acord amb el
nombre d’alumnes que en el procés de preinscripció i matriculació per al curs 20052006 han exercit l’opció de formació religiosa catòlica i del personal docent del cos
de mestres de la plantilla ordinària del centre que així ho sol·liciti i sigui proposat per
la diòcesi corresponent.
Segons els tres aspectes abans esmentats, la direcció del centre determinarà la dedicació horària necessària d’entre les següents:
DOTACIONS
0,125
0,250
0,375
0,500
0,625
0,750
0,875
1,000

HORES LECTIVES
3,125
6,250
9,375
12,500
15,625
18,750
21,875
25,000

Cal tenir en compte que només s’assignaran les dotacions de professorat laboral de
religió catòlica necessàries per cobrir les
hores lectives que no siguin impartides pel
personal docent del cos de mestres de la
plantilla ordinària del centre que així ho sol·liciti i sigui proposat per la diòcesi correspo-

nent, el qual té prioritat per impartir aquesta
àrea, tal com preveu l’article III de l’Acord
entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre
ensenyament i assumptes culturals, de 3 de
gener de 1979, ratificat el 4 de desembre de
1979 (BOE núm. 300, de 15.12.1979).
9. Reducció horària lectiva dels mestres
amb més de 55 anys
Als centres on el nombre de mestres que
gaudeixin d’una reducció d’hores lectives
per ésser majors de 55 anys sigui significatiu, es podrà preveure l’assignació de professorat per compensar la reducció d’hores, sempre que el contingent de professorat
del centre per al curs 2005-2006 s’ajusti als
criteris previstos en aquesta Resolució.
10. Comunicació de la plantilla als centres docents i criteris generals per a la supressió de llocs de treball com a conseqüència de l’adequació dels llocs de treball
Amb caràcter previ a l’aprovació de les
plantilles per la consellera d’Educació, es
comunicarà als centres públics la proposta
de plantilles del curs 2005-2006, que tindrà
un caràcter provisional.
La proposta de plantilla per a cada centre contindrà el detall dels llocs de treball
per especialitats, i el/la directora/a dels serveis territorials comunicarà els llocs ordinaris que queden afectats per la modificació
respecte del curs 2004-2005.
La determinació dels mestres afectats per
la pèrdua de la destinació per la modificació de la plantilla es durà a terme d’acord
amb allò establert en l’apartat 2 de l’annex
1 de la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de
maig (DOGC núm. 4379, de 6.5.2005), per
la qual es dicten instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les
plantilles dels centres d’educació infantil i
primària, d’ensenyaments secundaris i de
formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 2005-2006.

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2005, per la
qual es fixen els criteris per a l’elaboració de
les plantilles dels instituts d’ensenyament secundari, dependents del Departament d’Educació per al curs 2005-2006 i de supressió o
transformació dels actuals llocs de treball.
Atesa la necessitat de donar resposta a
les necessitats d’escolarització d’alumnes,
de facilitar la integració de l’alumnat nouvingut, i de reforçar l’atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives específiques, cal
redefinir els criteris de confecció de plantilles dels IES per al curs 2005-2006.
També és un objectiu d’aquesta Resolució donar publicitat als criteris que cal emprar per determinar el catàleg de llocs de
treball dels IES que necessàriament han de
respondre al principi d’equitat entre centres
docents iguals i fer-los transparents, assignant recursos humans diferents a centres
que ho són i, en tots els casos, afavorir l’autonomia de centre.
A fi d’assolir aquests objectius i donar
compliment al que preveu el punt segon de
la Disposició addicional setena del Reial
decret 2112/98, de 2 d’octubre (BOE núm.
239, de 6.10.1998).
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Ateses les atribucions que tinc conferides
per l’article 55 del Decret 320/2000, de 27
de setembre (DOGC núm. 3242, de 10 d’octubre de 2000), de reestructuració del Departament d’Ensenyament,

Resolc:
Article 1
Establir els criteris generals i específics
de confecció de les plantilles dels IES dependents del Departament d’Educació per
al curs 2005-2006, així com els criteris que
cal emprar per determinar la minoració de
llocs de treball que comporten el desplaçament de professorat amb destinació definitiva que figuren en l’annex.
Article 2
A efectes de calcular la plantilla provisional per al curs 2005/06, en general, no es
considerarà nou grup d’escolarització
d’ESO aquell grup de 2n, 3r o 4t d’ESO que
en el curs 2004-2005 no figurava en la
composició de grups d’escolarització del
centre del curs/nivell anterior.
Quan la direcció del centre docent hagi
formalitzat la matrícula d’alumnes i consti en
el corresponent registre informàtic, es procedirà a revisar la plantilla assignada i es tindrà en compte si el total d’alumnes d’ESO
durant el curs 2005-2006 respecte al total
d’alumnes d’ESO del curs 2004-2005 és o
no inferior a 15-20 alumnes.
Article 3
A partir del 15 de setembre de 2005, si
un IES matricula un nombre d’alumnes
d’ESO superior a 10-15 alumnes, de manera que un grup d’ESO supera el 10% de la
ràtio establerta, s’assignarà professorat
sempre que el total de professorat del centre s’ajusti al contingent calculat d’acord
amb els criteris previstos en l’annex
d’aquesta Resolució.
Article 4
Si de l’aplicació dels criteris de confecció de plantilles per al curs 2005-2006 en
resulta un total de llocs de treball inferior
al que té assignat el centre per al curs
2004-2005, es procedirà de la manera següent:
- Si modifica grups d’escolarització es
tindrà en compte, progressivament, en la variació de la plantilla.
- Si no modifica grups d’escolarització,
en general, no es variarà el nombre total de
professors però es tindrà en compte si el
centre posa en funcionament una aula
d’acollida i/o s’acull a la convocatòria del
projecte d’innovació educativa, biblioteca
escolar, “Puntedu”.
Article 5
Si de l’aplicació dels criteris de confecció
de plantilles per al curs 2005-2006 en resulta un total de llocs de treball superior a
un professor en relació amb el curs 20042005, sense que l’IES hagi incrementat el
nombre de grups d’escolarització, l’adequació de la plantilla de l’IES es farà al llarg de
dos cursos escolars.
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Article 6
Els IES on el nombre de professors/es que
gaudeixin d’una reducció d’hores lectives
per tenir més de 55 anys sigui significatiu,
es podrà preveure l’assignació de professorat per compensar la reducció d’hores
sempre que el contingent de professorat del
centre per al curs 2005-2006 s’ajusti als
criteris generals i específics previstos en
l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 6 de juny de 2005
Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

Ràtio < 25 alumnes
Ràtio ≥ 25 alumnes
Coeficient 1,4 als crèdits
Coeficient 1,5 als crèdits
variables
variables
1r
2n
3r
4t Total
1r
2n
3r
4t Total
Currículum fix
24
24
24
24
96
24
24
24
24
96
Tutoria
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
Alternativa Religió/Act. estudi
2
—
—
—
2
2
—
—
—
2
Crèdits variables
4,2 4,2
7
7 22,4 4,5 4,5 7,5 7,5
24
Desdoblament anglès 1r idioma 1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
Desdoblament ciències naturals 1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
Desdoblament tecnologia
1,3 1,3 1,3 1,3 5,2 1,3 1,3 1,3 1,3 5,2
TOTAL
35,5 33,5 36,3 36,3 141,6 39,8 33,8 36,8 36,8143,2
141,6 : 4 = 35,4 hores/grup 143,2 : 4 = 35,8 hores/grup
ESO
ESO

ANNEX
CRITERIS DE CONFECCIÓ DE LES PLANTILLES
DELS IES PER AL CURS 2005-2006
I. CRITERIS GENERALS

I.1. Càlcul plantilla
El càlcul de la plantilla de professorat als
IES per al curs 2005-2006 es realitzarà en
dues fases simultànies:
A. Determinació del total de professors
del centre segons la càrrega horària de cada
nivell educatiu: ESO, batxillerat i cicles formatius que imparteix el centre.
B. Assignació del total de professorat
prèviament determinat, als diferents llocs de
treball, per especialitats d’acord amb les
càrregues horàries previstes a la normativa
vigent sobre el currículum, de cada etapa
educativa.
I.2. Determinació d’indicadors
Les variables que es tindran en compte
per calcular el total de plantilla del professorat seran les següents:
1. Nombre de grups d’escolarització de
cada nivell educatiu.
2. Ràtio alumnes/grup d’escolarització.
3. Assignació d’hores de diversitat en
concepte d’atenció a l’alumnat de l’ESO.
4. Assignar a cada IES un crèdit de 9
hores per al lloc de treball de psicopedagogia i/o pedagogia terapèutica.
5. Dotació de professorat per atendre
l’aula d’acollida.
6. Assignació d’hores per reducció d’hores lectives del professorat que ocupa càrrecs directius.
7. Assignació d’hores per reducció d’hores lectives de professorat que ocupa càrrecs de coordinació.
8. Acollir-se a la convocatòria del projecte
d’innovació educativa corresponent a biblioteca escolar “Puntedu”.
9. Assignar la dotació de professorat corresponent als IES que imparteixen un segon idioma.
II. CRITERIS ESPECÍFICS

II.1. Càlcul de càrregues horàries al nivell
educatiu d’ESO
Segons l’horari escolar dels alumnes
d’ESO (29 hores setmanals al 1r cicle i 30 al
2n cicle), el currículum previst en el Decret
179/2002 pel que fa a crèdits comuns, variables i desdoblaments, i segons la ràtio
alumnes/grup d’ESO, el càlcul d’hores setmanals per a cada grup d’ESO és el següent:

Per determinar el total d’hores al nivell
d’ESO es multiplicarà 35,8 hores (o 35,4 hores) pel nombre de grups d’ESO de cada IES.
II.2. Càlcul de càrregues horàries al nivell
educatiu de batxillerat
Segons l’horari escolar dels alumnes de
batxillerat (30 hores
setmanals) i el currículum previst en el Decret 182/2002 pel que fa a
crèdits comuns, assignatures de cada
modalitat i assignatures optatives, desdoblaments, tutoria i treball de recerca, el
càlcul d’hores setmanals per a cada grup
de batxillerat és el següent:
T: TOTAL.

1r
2n
T
Currículum comú
14
16 30
Treball recerca
1
1
2
Tutoria
1
1
2
Assignatures modalitat (1) 13,5 13,5 27
Assignatures optatives (1) 7’5 7’5 15
Desdoblament anglès
1r idioma
1
1
2
TOTAL
38
40 78
78 : 2 = 39 hores/grup batxillerat
(1) Les 9 hores de matèries de modalitat i les 5
hores de matèries optatives es multipliquen pel
coeficient 1,5

A fi d’afavorir l’oferta de currículum diversificat als IES fins a tres grups de batxillerat, el càlcul d’hores per a cada grup s’incrementa en 2 hores i resta establert en 41
hores/grup.
Per determinar el total d’hores lectives al
nivell educatiu de batxillerat, es multiplicarà
39 hores (41 hores en els IES que tenen fins
a tres grups) pel nombre total de grups de
batxillerat de cada IES.
En el càlcul de càrrega horària dels grups
de batxillerat nocturn es té en compte que
no s’imparteix l’educació física i que les
assignatures optatives són dues i no pas
cinc, com en els grups de batxillerat diürn.
Tal com s’ha explicitat en el punt 9 de
l’apartat I.2, cal afegir la dotació de profes622

sorat corresponent en els IES que imparteixen segon idioma.
II.3. Càlcul d’hores de diversitat per atendre l’alumnat d’ESO
Per donar resposta específica a les necessitats d’escolarització de l’alumnat
d’ESO s’assignarà un nombre d’hores en
concepte de diversitat per cada grup d’ESO
depenent del nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques, alumnes
estrangers, etc. de cada IES.
A proposta del director o la directora dels
serveis territorials es determinarà quins IES
es poden considerar com de diversitat estàndard, mitjana (a partir del 15% d’alumnes amb necessitats específiques) i alta (IES
que són CAEP o tenen un percentatge superior al 30% d’alumnes amb necessitats
específiques).
Segons el nombre de grups d’escolarització d’ESO, ràtio alumnes/grup i el nivell
d’atenció que requereix l’alumnat d’ESO,
s’assignarà el següent nombre d’hores.
NOMBRE D’HORES DE DIVERSITAT PER CADA
GRUP D’ESO
N: Nombre grups d’ESO; DE: Diversitat estàndard;
DM: Diversitat mitjana; DA: Diversitat alta; R1: Ràtio < 25 alumnes; R2: Ràtio ≥ 25 alumnes.

DE
N

DM
R1 R2

DA

Fins a 11 grups

4,5

6,5

7,5

12

De 12 a 15 grups

4,5

5,5

6,5

9,5

De 16 a 19 grups

4,5

5

5,5

8

De 20 o més grups

4,5

5

5,5

7,5

Del total d’hores resultants de multiplicar
el nombre d’hores en concepte de diversitat de cada grup pel nombre total de grups
d’ESO, el 75% de les hores s’assignaran a
llocs de treball (a dedicació completa o a
mitja dedicació) d’una especialitat determinada per la direcció de l’IES.
El 25% de les hores restants se sumarà a
les 9 hores de l’especialitat de psicopedagogia previstes en el punt 4 de l’apartat I.2 per
concretar el nombre de llocs de treball de psicopedagogia i/o pedagogia terapèutica.
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II.4. Dotació de professorat per a l’aula
d’acollida
Amb la conformitat del consell escolar de
l’IES i a proposta del directora o la directora
dels serveis territorials es podrà preveure la
posada en funcionament de l’aula d’acollida tenint en compte les condicions següents:
- Nombre d’alumnes d’ESO nouvinguts
els darrers 24 mesos superior a 7 alumnes.
- Percentatge d’alumnes estrangers
d’ESO superior al 10%.
- Situació socioeconòmica de l’entorn
poc favorable.
- Equilibri en l’oferta educativa de la població escolar.
Per atendre l’aula d’acollida, amb caràcter general s’assignarà a l’IES la dotació
d’un/a professor/a. Excepcionalment, i quan
el nombre d’alumnes nouvinguts d’ESO sigui molt considerable, es podrà assignar un
augment de la dotació de professorat.
II.5. Assignació d’hores per reducció
d’hores lectives del professorat que ocupa
càrrecs directius
Amb caràcter general i a efectes de càlcul de plantilla dels IES, s’assignen hores
per reducció d’hores lectives setmanals dels
següents càrrecs directius:
Reducció d’hores lectives
Director/a
9 hores
Secretari/ària
6 hores
Cap d’estudis
6 hores
Coordinador/a pedagògic/a
6 hores
Cap d’estudis adjunt/a
6 hores
Cap d’estudis d’FP
6 hores
o Subdirector/a d’FP
9 hores
(3 o més famílies
professionals)
Al total d’hores de reducció resultants de
l’aplicació del quadre anterior s’ha previst,
per al curs 2005-2006, afegir un nombre global d’hores, a distribuir entre els membres
de l’equip directiu i segons el nombre de
grups d’escolarització de cada IES, tal com
queda reflectit en el quadre següent:
Increment hores
Nombre de grups
de reducció
d’escolarització
lectiva càrrecs directius
IES/SES fins a 11 grups
3 hores
IES entre 12 i 17 grups
6 hores
IES entre 18 i 24 grups
9 hores
IES amb 25 grups o més
12 hores
II.6. Assignació d’hores per reducció
d’hores lectives del professorat que ocupa
càrrecs de coordinació
Amb caràcter general, s’atribueixen un total d’hores de reducció lectiva per als diferents càrrecs de coordinació dels IES per
atendre les seves tasques de coordinació
segons la distribució següent:
Total d’hores de
Nombre de grups
reducció per als
d’ESO i batxillerat càrrecs de coordinació
IES amb 27 o més grups
63
IES entre 22 i 27 grups
57
IES entre 16 i 21 grups
44
IES entre 10 i 15 grups
38

Total d’hores de
Nombre de grups
reducció per als
d’ESO i batxillerat càrrecs de coordinació
IES entre 6 i 9 grups
15
IES/SES fins a 5 grups
6
En el cas dels IES que també imparteixen
cicles formatius, es preveu l’assignació
d’hores en concepte d’hores de reducció de
càrrecs de coordinació, tal com queda reflectit en el quadre següent:
Càrrecs específics
Reducció
d’FP
Cap de departament
o cap de seminari
Coordinador d’FP
fins a 6 grups
Coordinador d’FP
amb 7 grups o més
Responsable de
manteniment d’aula 2
o més instal·lacions mateixa
família professionals
Responsable de
manteniment amb més de
3 instal·lacions de la mateixa
família professional de cicles
formatius “industrials”
Departament de FOL
amb més d’un professor

d’hores
lectives
3 hores
6 hores
9 hores

3 hores

4 hores
3 hores

II.7. Assignació de professorat per a biblioteca escolar “Puntedu”
Es preveu l’assignació de 9 hores a
aquells IES que s’acullin a la convocatòria
del projecte d’innovació educativa, biblioteca escolar “Puntedu” (Resolució EDC/179/
2005, de 22 d’abril).
II.8. Càlcul de càrregues horàries dels cicles formatius
Cada cicle formatiu (de durada d’un o dos
cursos escolars) té un currículum específic
que comprèn les hores lectives destinades
a la formació en l’IES i les hores destinades
a la formació en centres de treball (FCT).
El total de la càrrega horària de cada cicle formatiu es distribueix entre els apartats
següents:
a) Hores. Assignades a cada crèdit (teòric o pràctic). En determinats cicles formatius
b) Hores a disposició del centre
c) Hores per al crèdit de síntesi
d) Hores per a formació i orientació laboral
e) Hores de tutoria per a formació en centres de treball
La concreció del nombre d’hores per determinar l’especialitat de cada lloc de treball (professors dels dos cossos docents de
formació professional i en alguns cicles formatius el professor especialista) es realitza
aplicant els criteris següents:
- El càlcul d’hores lectives setmanals de
cada especialitat resulta de dividir el total
d’hores de cada crèdit (teòric o pràctic) més
les hores de desdoblament, en el seu cas,
per 35 setmanes, que és la durada del curs
escolar.
- La normativa vigent estableix quins crèdits curriculars i de síntesi requereixen desdoblament, que en tots els casos és del
623

100% de les hores assignades al corresponent crèdit.
Es procedeix a aplicar el desdoblament
quan la ràtio d’alumnes/grup és superior a
20 alumnes.
- Les hores a disposició del centre i del
crèdit de síntesi s’atribueixen a parts iguals
entre les dues especialitats del professorat
que imparteix el cicle formatiu.
- En els cicles formatius de durada de
dos cursos escolars, el total d’hores de lliure disposició, crèdit de síntesi i tutoria (70
hores) es distribueixen al 50% entre 1r i 2n
curs.
- S’inclou 1 hora setmanal lectiva per a
cada grup en concepte de tutoria d’alumnes.
- En aquells cicles formatius en què el
currículum preveu una primera llengua estrangera, es podran assignar hores a disposició del centre a una segona llengua estrangera.
- En el càlcul de plantilles i pel concepte
de formació en centres de treball, s’inclou
1 hora setmanal per cada 5 alumnes o fracció. Aquesta reducció horària s’atribueix a
l’especialitat o especialitats determinades
per la direcció del centre.
III. DETERMINACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS
DE TREBALL DE CADA IES CORRESPONENTS
ALS NIVELLS EDUCATIUS D’ESO I BATXILLERAT

Amb caràcter general, el total de professors assignats a cada IES per atendre els
grups d’escolarització dels nivells educatius
d’ESO i batxillerat resultarà de dividir el total
d’hores assignades per tots els conceptes
indicats en l’apartat II (del II.1 al II.7) per 18
(nombre d’hores lectives assignades a cada
professor). Si la part decimal del nombre
resultant oscil·la entre 0,25 i 0,74, s’arrodonirà a 0,5, i si és 0,75 o superior, s’arrodonirà al nombre enter superior.
- El nombre de llocs de treball de cada
especialitat es determinarà segons la càrrega horària setmanal en concepte de currículum fix i variable previst en la normativa
vigent.
Les hores assignades en concepte de tutoria, activitats d’estudi i a crèdits variables
a l’ESO s’atribueixen a cada especialitat
aplicant uns percentatges prèviament establerts.
Les hores assignades al currículum diversificat (modalitat i optatives), tutoria, i treball de recerca del batxillerat s’atribueixen
a cada especialitat aplicant uns percentatges prèviament establerts tenint en compte
la proporció d’alumnes de les diferents modalitats del batxillerat.
- Segons la càrrega horària es preveuen
dotacions de professorat a mitja dedicació
en les especialitats de música, educació física i dibuix.
També es preveuen llocs de treball a mitja
dedicació en concepte de diversitat.
- Per a l’adjudicació d’una plaça en plantilla es requerirà un mínim de 12 lectives per
a la definició de la primera vacant i de 8 hores per a les successives, una vegada cobertes amb 18 hores lectives les places anteriors.
- Manteniment en la plantilla d’un IES del
lloc de treball ocupat per un/a professor/a
amb destinació definitiva, si hi ha una càr-

Full de disposicions i actes administratius

rega horària lectiva mínima de 4 hores setmanals.
- La definició de l’especialitat dels llocs
de treball en concepte d’atenció a la diversitat dels alumnes d’ESO ha de garantir que
el professorat que els ocupi ha de reforçar
els àmbits curriculars lingüístics i de matemàtiques.
- En cap cas la concreció de llocs de treball dels IES pot comportar el desplaçament
forçós d’un/a professor/a amb més de 60
anys si té destinació definitiva al centre.
- Als IES que tinguin unitats de suport
d’educació especial se’ls assignaran dos
professors per cada unitat en funcionament
IV. CRITERIS QUE CAL APLICAR QUAN LA DISMINUCIÓ D’UN LLOC DE TREBALL COMPORTA
EL DESPLAÇAMENT D’UN/A PROFESSOR/A
AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA

Amb caràcter previ a l’aprovació de les
plantilles per la consellera d’Educació, es
comunicarà als IES la proposta de plantilla
per al curs 2005-2006.
La proposta de plantilla per a cada centre docent contindrà el detall dels llocs de
treball per especialitats i el/la directora/a dels
serveis territorials comunicarà els llocs ordinaris que queden afectats per la modificació respecte del curs 2004-2005.
La determinació del professorat afectat
per la pèrdua de la destinació definitiva per
minoració de la plantilla es durà a terme
d’acord amb allò que estableix l’apartat 2

de l’annex 1 de la Resolució EDC/1385/
2005, de 2 de maig (DOGC núm. 4379, de
6.5.2005).
Per identificar el lloc de treball afectat per
la minoració, cal considerar dels llocs de
treball ordinaris, quines són les especialitats que tenen un excés d’hores més elevat i, d’entre aquestes, quina és la que té
un nombre d’hores de currículum fix i variable més baix. En aquest sentit, es tindrà
en compte l’atribució d’hores corresponents al primer cicle de l’ESO quan es tracti
de llocs reservats a funcionaris del cos de
mestres.
Una vegada analitzats els criteris de
l’apartat anterior, quan calgui reduir algun
lloc de treball i no hi hagi cap especialitat
que s’hagi buidat totalment d’hores de currículum, hauran d’intervenir altres factors,
com són ara:
- Nombre de llocs de treball assignats a
cada especialitat, sobretot en els casos
d’especialitats en què només hi ha un lloc
de treball.
- Repartiment equilibrat entre les diferents especialitats que comprèn una àrea,
matèria o àmbit.
- Equilibri d’hores de currículum variable
entre les diferents especialitats.
- Assignació de reduccions d’hores lectives per a la gestió i coordinació entre les
diferents especialitats.
- Planificació prevista de llocs de treball
en els propers cursos escolars depenent de
les necessitats d’escolarització.

D’altra banda, en el supòsit que un professor/a amb destinació definitiva pogués
resultar afectat per la supressió d’un lloc de
treball per insuficiència de càrrega horària i
tingués el requisit d’especialitat per impartir
en el mateix centre ensenyaments corresponents a un altre lloc de treball (inclosos
llocs de diversitat) no ocupat per un professor amb destinació definitiva, podria mantenir-se el primer lloc de treball i no assignar el segon lloc de treball a cap altre
professor, amb el benentès que aquell professor imparteixi ensenyaments corresponents als dos llocs de treball.
V. PROFESSORAT DE RELIGIÓ

La previsió dels llocs de treball corresponents a professorat amb contractació laboral de l’àrea de religió catòlica es farà segons les hores lectives establertes en la
normativa i d’acord amb el nombre d’alumnes que en el procés de preinscripció i matriculació per al curs 2005-2006 han triat
l’opció de formació religiosa catòlica.
Per al curs 2005-2006 s’ha previst que
aquests llocs de treball siguin a dedicació
completa o a mitja dedicació.
Les direccions dels centres facilitaran les
dades de l’alumnat que ha seleccionat
aquesta opció per concretar les dotacions
de professorat corresponents.
La provisió d’aquests llocs es farà d’acord
amb allò que preveu la Resolució EDC/1468/
2005, d’11 de maig (DOGC núm. 4385, de
17.5.05).
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