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RESOLUCIÓ EDC/1752/2005, de 19 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Túrbula, de Sant Adrià de Be-
sòs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Túrbula, de Sant Adrià de
Besòs, en petició d’autorització d’obertura
del cicle formatiu de grau mitjà d’explotació
de sistemes informàtics, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu; la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l’educació; el Reial decret 1537/2003, de
5 de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats i el Reial decret 777/1998,
de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen
determinats aspectes de l’ordenació de la
formació professional en l’àmbit del siste-
ma educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Túrbula, de Sant Adrià de Besòs, per ober-
tura del cicle formatiu de grau mitjà d’ex-
plotació de sistemes informàtics, en els
termes que s’espec i f iquen a l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 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 BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Codi: 08025137.
Denominació: Túrbula.
Adreça: ctra. de Mataró, 26.
Titular: Institució Escolar Túrbula, SL.
NIF: B08794000.

S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau mitjà d’explotació de sistemes informà-
tics, de la família professional d’informàti-
ca, amb 2 grups, amb capacitat per a 40
llocs escolars, amb efectes des de l’inici del
curs 2005-2006.

Aquest cicle s’autoritza amb ocupació si-
multània dels espais del cicle formatiu de
grau superior d’administració i finances,
sempre que un cicle s’imparteixi en horari
de matins i l’altre en horari de tardes.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat

per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capa-

citat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats en les modalitats de

ciències i tecnologia i d’humanitats i ciènci-
es socials, amb capacitat per a 122 llocs
escolars.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 4 unitats en les modalitats de ciènci-
es de la naturalesa i la salut i d’humanitats
i ciències socials amb capacitat per a 122
llocs escolars.

FP de grau mitjà:
Família d’administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família comercial i màrqueting:
Cicle formatiu de comerç, amb 1 grup

amb capacitat per a 30 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30

llocs escolars.
Família informàtica:
Cicle formatiu d’explotació de sistemes in-

formàtics amb 2 grups, amb capacitat per
a 40 llocs escolars, en règim d’alternança
amb els espais del cicle formatiu de grau
superior d’administració i finances.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

FP de grau superior:
Família d’administració:
Cicle formatiu d’administració i finances,

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Família sanitat:
Cicle formatiu d’higiene bucodental, amb 1

grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Cicle formatiu de pròtesi dental, amb 2

grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família activitats físiques i esportives:
Cicle formatiu d’animació d’activitats físi-

ques i esportives, amb 4 grups amb capa-
citat per a 120 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Família informàtica:

Cicle formatiu d’administració de sistemes
informàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 56 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 28
llocs escolars.

(05.137.102)

EDICTE de 7 de juny de 2005, pel qual es
notifica la proposta de resolució de l’expe-
dient disciplinari incoat al senyor Fernando
Bueno Cortes, per Resolució de 30 de no-
vembre de 2004.

Atès que no ha estat possible notificar la
proposta de resolució de l’expedient disci-
plinari incoat per resolució de 30 de novem-
bre de 2004, del secretari general del De-
partament d’Educació, a l’interí docent
senyor Fernando Bueno Cortes de Bar-
celona, es notifica a la persona interessada
que, en aplicació del que disposa l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada por la Llei 4/1999, de 13
de gener, la proposta de resolució és a la
seva disposició a les oficines de la Subdi-
recció General de la Inspecció de Serveis
del Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya, Via Augusta, 202-226,
planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns a
divendres en horari d’oficina.

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

Barcelona, 7 de juny de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.153.081)

RESOLUCIÓ EDC/1773/2005, de 3 de juny,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
privat de formació d’adults Escola Tècnica
Girona, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular del centre privat de formació
d’adults Escola Tècnica Girona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que l’expedient compleix amb els re-
quisits exigits per la normativa vigent, en
concret per la Llei 3/1991, de 18 de març,
de formació d’adults; 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, que n’estableix el règim d’autorit-
zació i el Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel
qual s’estableix l’ordenació curricular de la
formació bàsica de les persones adultes;

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
de formació d’adults, Escola Tècnica Girona,
de Girona, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre general de centres docents.

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

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

Barcelona, 3 de juny de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Codi: 17008638.
Denominació: Escola Tècnica Girona.
Adreça: ctra. Barcelona, 199.
Titular: Escola Tècnica Girona, SL.
Espais disponibles: 3 aules, despatx/secre-
taria, sala del professorat, espai polivalent,
biblioteca i serveis higiènics.
Capacitat simultània de places: 50.

S’autoritza l’obertura del centre privat de
formació d’adults Escola Tècnica Girona, de
Girona, amb efectes a partir de l’inici del curs
2005-2006.

S’autoritzen els ensenyaments correspo-
nents al cicle d’educació secundària per a
persones adultes. També s’incorporarà la
perspectiva de gènere a les activitats edu-
catives i formatives.

El centre autoritzat ha de notificar la data
de la seva posada en funcionament efecti-
va a la Direcció General de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, amb una
antelació mínima de quinze dies naturals
respecte a l’inici de les activitats autoritza-
des, i acreditar documentalment la suficièn-
cia i idoneïtat del professorat, d’acord amb
els articles 8.1 i 8.2 de l’Ordre de 19 de ju-
liol de 1994, que estableix el règim d’auto-
rització de centres de formació d’adults.

(05.150.069)

RESOLUCIÓ EDC/1774/2005, de 6 de juny,
per la qual es creen diverses seccions
d’educació secundària.

La demanda de places escolars a Cata-
lunya fan necessària la creació de noves
places escolars públiques.

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com es preveu a la planificació escolar, s’ha
considerat convenient crear diverses secci-
ons d’educació secundària, el funcionament
de la qual s’adequarà al que estableix el
Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
secundària i formació professional de grau
superior i a la resta de normativa legal re-
glamentària.

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

Resolc:

—1 Crear les seccions d’educació secun-
dària que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, amb efectes administratius des
de l’1 de juliol de 2005.

—2 Les seccions d’educació secundària
impartiran els ensenyaments que es deta-
llen a l’annex d’aquesta Resolució, amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs
escolar 2005-2006.

—3 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessàri-
es que exigeixi el funcionament d’aquestes
seccions.

Barcelona, 6 de juny de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Vallès Oriental.

Secció d’educació secundària a Lliçà de
Vall, amb codi de centre 08058969, ubica-
da al c. del Montsià, s/n, de Lliçà de Vall
(Vallès Oriental), adscrita a l’institut d’edu-
cació secundària de Lliçà, amb codi de
centre 08052955, de Lliçà d’Amunt (Vallès
Oriental), del qual n’és part integrant.

Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.

Altres disposicions: s’atribueix al centre
la denominació específica de Lliçà de Vall.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A GIRONA

Comarca: Selva.

Secció d’educació secundària a Caldes
de Malavella, amb codi de centre 17008651,
ubicada al c. de Riera de Santa Maria, s/n,
de Caldes de Malavella (Selva), adscrita a
l’institut d’educació secundària de Cassà de
la Selva (Gironès), amb codi de centre
17005650, del qual n’és part integrant.

Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.

Altres disposicions: s’atribueix al cen-
tre la denominació específica de Caldes
de Malavella.

(05.150.010)

RESOLUCIÓ EDC/1780/2005, de 7 de juny,
per la qual es dóna publicitat al resultat del
sorteig públic realitzat per tal de determinar
el número a partir del qual es farà l’ordena-
ció de les corresponents sol·licituds en el
procés de preinscripció i matrícula de de-
terminats ensenyaments per al curs escolar
2005-2006.

Atesa la Resolució EDC/712/2005, d’11
de març, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als
centres, per al curs 2005-2006, en els en-
senyaments sufragats amb fons públics de
les llars d’infants i de règim general, i en els
d’arts plàstiques i disseny, de grau mitjà de
música i de dansa, d’idiomes en escoles
oficials, ensenyaments superiors de disseny
i ensenyaments de conservació i restaura-
ció de béns culturals (DOGC núm. 4345, de
17.3.2005), i amb la finalitat d’unificar el pro-
cediment per resoldre les situacions d’em-
pat en el procés de preinscripció i matrícula
d’alumnes previst al Decret 252/2004, d’1
d’abril;

D’acord amb el resultat del sorteig públic
fet el dia 7 de juny de 2005, a la seu central
del Departament d’Educació, per dirimir les
situacions d’empat del procés de preinscrip-
ció i matricula dels ensenyaments de batxi-
llerat, formació professional i cicles d’arts
plàstiques i disseny,

Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig
públic realitzat per tal de determinar el nú-
mero a partir del qual es farà l’ordenació
de les corresponents sol·licituds en les
situacions d’empat en el procés de pre-
inscripció i matrícula dels ensenyaments
de batxillerat, formació professional i ci-
cles d’arts plàstiques i disseny, per al curs
escolar 2005-2006, que és el següent:
24478.

Barcelona, 7 de juny de 2005

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(05.158.108)

RESOLUCIÓ EDC/1781/2005, de 6 de juny,
per la qual es fa pública la relació d’alum-
nes aprovats en dos cursos d’especialitza-
ció en pertorbacions del llenguatge i l’audi-
ció (logopèdia) realitzats a la Universitat de
Barcelona.

D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departa-
ment d’Educació ha regulat les condicions
i el procediment per a l’autorització dels
cursos esmentats per la Resolució de 9 de
jul io l  de 1997 (DOGC núm. 2444, de
30.7.1997).
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Per les resolucions ENS/3327/2002, de
12 de novembre (DOGC núm. 3767, de
22.11.2002) i ENS/646/2004, de 15 de març
(DOGC núm. 4098, de 24.3.2004), es van
fer públiques les llistes de diversos cursos
d’especialització per al professorat, convo-
cats d’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 abans esmentada i autoritzats pel De-
partament d’Educació, que s’havien iniciat
durant el període comprès entre els anys
1998 i 2003.

Atès que l’article 10 de la Resolució de 9
de juliol de 1997 disposa que el Departament
d’Educació publicarà anualment en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la re-
lació dels aprovats dels cursos convocats i
autoritzats,

Resolc:

Donar publicitat a la llista d’alumnes apro-
vats en els cursos d’especialització en per-
torbacions del llenguatge i l’audició (logopè-
dia), realitzats a la Universitat de Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 6 de juny de 2005

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

ANNEX

Curs d’especialització en pertorbacions del
llenguatge i l’audició (Logopèdia)

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Curs d’especialització en audició i llenguatge
(promoció 2001-2003)

Cognoms i nom DNI

Badia Fortuny, Miriam ............. 39722466V
Barea Moya, Esperanza ......... 46716176W
Bosch Llorens, M. Asunción .. 41740660F
Castellanos Arcos, M. Paz ..... 36522834F
Cler Sánchez, Ana .................. 44006186X
Cunillera Catà, Montserrat ..... 39370208P
Dabouza Sánchez, Esther ...... 43537615H
González Alamillo, M. Dolores 46569498H
Hernández Melià, Susana ....... 46063426S
Llerins Moreno, Mabel ............ 43547026E

Cognoms i nom DNI

Mallebre Boix, Meritxell ........... 43720512L
Martínez Checa, M. Francisca . 43696246H
Mestre Roc, Pablo .................. 43523880Z
Rocasalbas Boter, Laia ........... 77309837Y
Rodas Martín, Miguel .............. 47618606G
Sans Sastre, Montserrat ......... 46041360Y

Curs d’especialització en audició i llenguatge
(promoció 2002-2004)

Cognoms i nom DNI

Arenas Puyo, Ariadna ............. 43548904Z
Besteiro Bujan, M. Alba .......... 05674990Q
Borras Esquius, Ester ............. 39371039F
Carles Esmel, M. Pilar ............ 47622305T
Casbas Pardo, Siria ................ 46717046K
Cortiles Bosch, Patricia Eva ... 39732975S
Esteban Larriba, Silvia ............ 43455794P
Fernández Rey, Olga .............. 39909736K
Font Vidal, M. Carmen ........... 41071331R
Lobillo Eguiguren, Concepción . 46763695A
López Vila, Mercè ................... 44017902L
Millan Murillo, Ignacio ............. 43528332G
Muñoz Grau, Gloria ................. 43504756A
Palau Telles, Nuria .................. 39716760A
Pico Martin, Luisa ................... 46205128Z
Planas Gras, Marta .................. 77727662J
Sánchez Cazorla, Vanessa ..... 37388875Y
Tapia Torre, Maria Cruz .......... 13696276Y
Tapies Puig, Tania ................... 78083305F
Vázquez Fernández, Raquel ... 04195862H
Zorrilla Ferrer, Marta ............... 43550994B

(05.150.070)

DECRET 120/2005, de 14 de juny, pel
qual es crea un institut d’educació secun-
dària a la Bisbal del Penedès.

La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament acon-
sella la revisió de l’oferta de places públi-
ques existents al municipi de la Bisbal del
Penedès, la qual cosa millora la resposta a
les necessitats educatives.

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

Decreto:

Article únic
Crear l’institut d’educació secundària a la

Bisbal del Penedès, amb codi de centre
43010414, situat a l’av. del Baix Penedès,
s/n, de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès),
el funcionament del qual s’adequarà al que
estableix el Decret 199/1996, de 12 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional
de grau superior i a la resta de normativa legal
o reglamentària aplicable.

Disposició final

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

Barcelona, 14 de juny de 2005

Pasqual Maragall
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.154.013)

RESOLUCIÓ EDC/1793/2005, de 10 de
juny, per la qual s’implanten els ensenya-
ments que condueixen a l’obtenció del títol
de tècnic esportiu i del títol de tècnic espor-
tiu superior en diverses modalitats i especi-
alitats esportives a l’Escola Catalana de l’Es-
port, d’Esplugues de Llobregat.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars d’ensenyaments professio-
nalitzadors aconsella la implantació de l’ofer-
ta de diversos ensenyaments que conduei-
xen a l’obtenció del títol de tècnic esportiu
i del títol de tècnic esportiu superior en di-
verses modalitats i especialitats esportives,
tot i adequant-la al millor aprofitament dels
recursos disponibles.

Per aquest motiu, a proposta del Consell
Català de l’Esport, es considera convenient
la implantació de determinats ensenyaments
a l’Escola Catalana de l’Esport.

D’acord amb el que s’ha exposat,

Resolc:

—1 Implantar els ensenyaments que con-
dueixen a l’obtenció del títol de tècnic es-
portiu i del títol de tècnic esportiu superior,
en les modalitats i especialitats esportives
especificades a l’annex, a l’Escola Catalana
de l’Esport, codi 08065640, d’Esplugues de
Llobregat (Baix Llobregat), el titular de la qual
és la Generalitat de Catalunya i actualment
adscrita al Departament de la Presidència,
amb efectes acadèmics i administratius des
de l’inici del curs escolar 2005-2006.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
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Barcelona, 10 de juny de 2005

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Docents

ANNEX

Modalitat esportiva: esports d’hivern.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitats esportives: esquí alpí; esquí de
fons; surf de neu.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitats esportives: esquí alpí; esquí de
fons; surf de neu.

Modalitat esportiva: muntanya i escalada.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitats esportives: alta muntanya; des-
cens de barrancs; escalada; muntanya mit-
jana.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitats esportives: alta muntanya; es-
calada; esquí de muntanya.

Modalitat esportiva: futbol i futbol sala.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitats esportives: futbol; futbol sala.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitats esportives: futbol; futbol sala.

Modalitat esportiva: handbol.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitat esportiva: handbol.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitat esportiva: handbol.

Modalitat esportiva: atletisme.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitat esportiva: atletisme.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitat esportiva: atletisme.

(05.158.084)

RESOLUCIÓ EDC/1802/2005, de 10 de
juny, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte de consultoria i
assistència.

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

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

Núm. expedient: 1003/05.
Objecte del contracte: redacció del projec-
te bàsic d’execució, de l’estudi de segure-
tat i salut, del projecte d’activitats per a la
llicència ambiental, aixecament de plànols
de l’estat actual i posterior direcció de les
obres d’adequació de l’IES Lluís de Pegue-
ra de Manresa (Bages).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4344, de 16 de març de 2005.

Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base honoraris licitació: Redac-
ció 136.038,15 euros, IVA inclòs. Direcció
54.834,95 euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 d’abril de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Inca Ingeniería y Arquitectura, SL.
Import adjudicació: redacció 111.551,28 eu-
ros, IVA inclòs. Direcció 45.513,01 euros,
IVA inclòs.

Barcelona, 10 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.158.055)

RESOLUCIÓ EDC/1803/2005, de 10 de
juny, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de tres contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques, mitjançant aquesta Reso-
lució es fa pública la resolució del Depar-
tament d’Educació d’adjudicació dels
expedients de contractació que s’indica a
continuació:

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

Núm. expedient: 15/05.
Objecte del contracte: obres de millora de
la cuina i menjador del CEIP Estel Guinardó
de Barcelona (Barcelonès)
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4367, de 20.4.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 294.186,10
euros IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13.5.2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Obres i Contractes Penta, SA
Import adjudicació: 261.000,00 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 223/04.
Objecte del contracte: obres de reforma,
ampliació i moblament de la biblioteca a l’Es-
cola d’Art de Vic (Osona).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4332, de 28.2.2005.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 213.316,99
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15.4.2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Teyco, SL.
Import adjudicació: 204.357,68 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 51/05.
Objecte del contracte: obres d’ampliació de

4 aules (1a fase) al CEIP Mas Clarà de la
Bisbal d’Empordà.
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4358, de 7.4.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 532.195,14 IVA
inclòs.
Data d’adjudicació: 2.5.2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Arcadi Pla, SA
Import adjudicació: 497.602,46 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 10 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.158.062)

RESOLUCIÓ EDC/1813/2005, de 6 de
juny, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Milton, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació pel titular de
la llar d’infants Milton, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre d’educació preescolar, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’orde-
nació general del sistema educatiu, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Reial decret 828/2003,
de 27 de juny, pel qual s’estableixen els
aspectes educatius bàsics de l’educació
preescolar, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Milton, de Barcelona, per
transformació de la llar d’infants autoritzada
de conformitat amb la legislació anterior a
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 6 de juny de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08051653.
Denominació: Milton.
Adreça: c. Bailèn, 212-214.
Titular: Parvularios Milton, SL.
NIF: B60226818.

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

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

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

pacitat per a 70 llocs escolars.

(05.150.065)

RESOLUCIÓ EDC/1814/2005, de 6 de juny,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
d’educació preescolar Vedruna, de Vic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada als serveis territorials corresponents
del Departament d’Educació pel titular de
la llar d’infants Vedruna, de Vic, en petició
d’autor i tzació d’obertura d’un centre
d’educació preescolar, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Vedruna, de Vic, per trans-
formació d’una llar d’infants autoritzada de
conformitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 6 de juny de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA D’OSONA

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vic.
Localitat: Vic.
Codi: 08048401.
Denominació: Vedruna.
Adreça: Camí de l’Escorial, 24.
Titular: Llar d’Infants Vedruna Germanes
Carmelites Caritat.
NIF: Q0800805D.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Vedruna, de Vic, per trans-

formació de la llar d’infants del mateix nom,
amb efectes des de l’inici del curs 2004-
2005.

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

Autorització d’obertura:
Educació preescolar:
12 unitats amb capacitat per a 167 llocs

escolars.

(05.150.057)

RESOLUCIÓ EDC/1815/2005, de 6 de juny,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
d’educació preescolar Els Àngels de Pitiro-
lo, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Els Àngels de Pitirolo, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, en petició d’autoritza-
ció d’obertura d’un centre d’educació pre-
escolar,  per  t ransformació d’una l lar
d’infants autoritzada de conformitat amb la
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Els Àngels de Pitirolo, de
l’Hospitalet de Llobregat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
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va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació 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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 6 de juny de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08050041.
Denominació: Els Àngels de Pitirolo.
Adreça: c. Orient, 25.
Titular: Josefa Martín Queralt.
NIF: 36545699X.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Els Àngels de Pitirolo, de
l’Hospitalet de Llobregat, per transformació
de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes des de l’inici del curs 2004-2005.

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

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

colars.

(05.150.059)

RESOLUCIÓ EDC/1816/2005, de 10 de
juny, per la qual es resol l’adscripció de
centres docents sostinguts amb fons públics
als efectes del procediment d’admissió
d’alumnes.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació, estableix
que en e ls  procediments d’admiss ió
d’alumnes en els centres sostinguts amb
fons públics que imparteixen educació pri-
mària o educació secundària obligatòria o
batxillerat, en cas que no hi hagi places su-
ficients, tindran prioritat els alumnes que
procedeixin dels centres que tinguin ads-
crits.

El Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públics pre-
veu que l’adscripció de centres que dispo-
sa la legislació vigent es pot establir entre
centres que imparteixen educació infantil i
educació primària, entre centres que impar-
teixen educació primària i educació secun-

dària obligatòria i entre centres que impar-
teixin educació secundària obligatòria i bat-
xillerat, exclosa la modalitat d’arts, sempre
que, en cada cas, ambdós ensenyaments
siguin sufragats amb fons públics i que els
centres a adscriure estiguin ubicats en el
mateix municipi que el centre receptor, lle-
vat que en aquest municipi no hi hagi oferta
dels corresponents ensenyaments.

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

En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
vigent, i d’acord amb les proposta formula-
da per la directora dels serveis territorials
del Departament d’Educació a Barcelona I
(ciutat),

Resolc:

—1 Establir l’adscripció dels ensenya-
ments d’educació secundària obligatòria del
centre docent privat La Salle Comtal, codi
08005102, als ensenyaments de batxillerat
del centre docent privat La Salle Barcelo-
neta, codi 08010961, de Barcelona.

—2 La vigència d’aquesta adscripció res-
tarà condicionada a la vigència del conveni
subscrit entre ambdós centres.

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

Barcelona, 10 de juny de 2005

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Docents

(05.152.020)

RESOLUCIÓ EDC/1817/2005, de 6 de juny,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
d’educació preescolar Paf, El Drac Màgic,
de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre d’educació preescolar Paf, El Drac
Màgic, de l’Hospitalet de Llobregat, en
petició d’autorització d’obertura, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002,
de 23 de desembre, de qualitat de l’educa-
ció; el Reial decret 828/2003, de 27 de juny,

pel qual s’estableixen els aspectes educa-
tius bàsics de l’educació preescolar, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Paf, El Drac Màgic, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació, se-
gons 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 qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de juny de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi: 08062584.
Denominació: Paf, El Drac Màgic.
Adreça: c. Rosell, 20-22, baixos.
Titular: Paf, El Drac Màgic, SL.
NIF: B62806708.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Paf, El Drac Màgic, de
l’Hospitalet de Llobregat, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2004-2005.

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

Autorització d’obertura
Educació preescolar:
4 unitats amb capacitat per a 36 llocs es-

colars.

(05.150.055)
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RESOLUCIÓ EDC/1818/2005, de 10 de
juny, per la qual s’implanten, se suprimei-
xen i es traslladen cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de su-
perior en diversos centres docents públics.

Per mitjà de diversos decrets s’ha esta-
blert l’ordenació dels ensenyaments dels
cicles formatius de formació professional
específica, del seu currículum i la seva ava-
luació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars de formació professional es-
pecífica aconsella la reestructuració de
l’oferta per tal d’adequar-la a les necessi-
tats i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació, la supressió i el trasllat
de determinats ensenyaments en diversos
centres docents públics.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,
aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i
administratius de l’inici del curs escolar
2005-2006.

—2 Suprimir els cicles formatius de forma-
ció professional de grau mitjà o de grau su-
perior que es detallen a l’annex 2 d’aquesta
Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i
administratius de la fi del curs escolar 2004-
2005.

—3 Traslladar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex 3 d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i
administratius de la fi del curs escolar 2004-
2005.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 10 de juny de 2005

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Docents

ANNEX 1

Ensenyaments que s’implanten

CFPM: cicles formatius de formació professional
de grau mitjà; CFPS: cicles formatius de formació
professional de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: IES Marianao.
Codi de centre: 08043681.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: Producció per mecanització.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: IES Provençana.
Codi de centre: 08019401.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Obres de la construcció.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Comarca: Alt Empordà.
Municipi: Figueres.
Denominació: IES Narcís Monturiol.
Codi de centre: 17001221.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: Sistemes de telecomunicació i in-
formàtics.

Comarca: Cerdanya.
Municipi: Puigcerdà.
Denominació: IES Pere Borrell.
Codi de centre: 17005741.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Conducció d’activitats fisicoespor-
tives en el medi natural.

Comarca: Gironès.
Municipi: Girona.
Denominació: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Codi de centre: 17004499.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: Higiene bucodental.

Denominació: IES Santa Eugènia.
Codi de centre: 17006939.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Obres de la construcció.

Comarca: Selva.
Municipi: Anglès.
Denominació: IES Rafael de Campalans.
Codi de centre: 17004487.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Explotació de sistemes informà-
tics.

Municipi: Blanes.
Denominació: IES S’Agulla.
Codi de centre: 17005731.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Atenció sociosanitària.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Comarca: Pla d’Urgell.
Municipi: Mollerussa.
Denominació: IES Agrària l’Urgell.
Codi de centre: 25003202.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: Gestió i organització de recursos
naturals i paisatgístics.

Comarca: Segarra.
Municipi: Guissona.
Denominació: IES de Guissona.
Codi de centre: 25007505.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Instal·lació i manteniment electro-
mecànic de maquinària i conducció de línies.

Comarca: Segrià.
Municipi: Lleida.
Denominació: IES Escola del Treball.
Codi de centre: 25005442.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: Serveis al consumidor.

Denominació: IES Joan Oró.
Codi de centre: 25002787.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Conducció d’activitats fisicoespor-
tives en el medi natural.

CFPS: Disseny i Producció editorial.

Denominació: IES Josep Lladonosa.
Codi de centre: 25006495.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: Desenvolupament d’aplicacions in-
formàtiques.

Denominació: IES Ronda.
Codi de centre: 25006771.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Atenció sociosanitària.

Denominació: IES Torrevicens.
Codi de centre: 25006732.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Estètica personal decorativa.

Comarca: Urgell.
Municipi: Tàrrega.
Denominació: IES Alfons Costafreda.
Codi de centre: 25006781.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Explotació de sistemes informà-
tics.

Comarca: Val d’Aran.
Municipi: Vielha e Mijaran.
Denominació: IES d’Aran.
Codi de centre: 25006239.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Explotació de sistemes informà-
tics.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Barberà del Vallès.
Denominació: IES Can Planas.
Codi de centre: 08045562.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Comerç.
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Municipi: Terrassa.
Denominació: IES de Terrassa.
Codi de centre: 08030339.
Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Laboratori.
CFPM: Operacions de fabricació de pro-

ductes farmacèutics.
CFPS: Fabricació de productes farmacèu-

tics i afins.

ANNEX 2

Ensenyaments que se suprimeixen

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Denominació: IES de Terrassa
Codi de centre: 08030339.
Ensenyaments que se suprimeixen:

CFPM: Operacions de procés en planta
química.

ANNEX 3

Ensenyaments que es traslladen

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Badia del Vallès.
Denominació: IES de Badia del Vallès.
Codi de centre: 08042342.
Ensenyaments que es traslladen:

CFPM: Explotació de sistemes informà-
tics.

S’implanten al centre esmentat els cicles
formatius de formació professional que s’in-
diquen a la vegada que se suprimeixen
aquests ensenyaments de l’IES Can Pla-
nas, amb codi 08045562, de Barberà del
Vallès.

(05.157.162)

RESOLUCIÓ EDC/1819/2005, de 10 de
juny, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Els Ceps, d’Albi-
nyana.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat con-
venient la modificació de la zona escolar
rural Els Ceps.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents con-
sells escolars dels col·legis d’educació in-
fantil i primària afectats, i segons el que
estableix l’article 49 del Reglament orgànic
dels centres docents públics que impartei-
xen educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.6.1996).

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

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural Els Ceps, amb codi 43009096,
d’Albinyana (Baix Penedès), en el sentit
següent:

Deixa de formar part de la zona escolar
rural esmentada el col·legi d’educació infan-
t i l  i  pr imària Joan Perucho, amb codi
43005297, d’Albinyana (Baix Penedès).

La nova seu de la zona escolar rural pas-
sa a ser el col·legi d’educació infantil i pri-
mària l’Estel, amb codi 43000615, de Bo-
nastre (Baix Penedès).

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i

administratius des de l’inici del curs esco-
lar 2005-2006.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de centres docents.

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

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

Barcelona, 10 de juny de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.157.165)

RESOLUCIÓ EDC/1837/2005, de 14 de
juny, per la qual es resol la convocatòria
pública per a la concessió d’ajuts a grups
d’alumnes que cursen ensenyaments pos-
tobligatoris en centres d’ensenyament se-
cundari de Catalunya, per a la realització de
pràctiques en empreses o institucions d’al-
tres països.

Atesa la proposta de la comissió de se-
lecció dels projectes presentats, constituï-
da de conformitat amb el que disposa la
base 6 de l’Annex de l’Ordre EDC/125/2005,
de 29 de març (DOGC núm. 4359, de
8.4.2005), de convocatòria pública per a la
concessió d’ajuts a grups d’alumnes que

cursen ensenyaments postobligatoris en
centres d’ensenyament secundar i  de
Catalunya, per a la realització de pràctiques
en empreses o institucions d’altres països;

Fent ús de la delegació per resoldre
aquesta convocatòria, de conformitat amb
l’article 5 de l’esmentada Ordre,

Resolc:

Concedir els ajuts a què es refereix l’Or-
dre de 29 de març de 2005 als grups
d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris
dels centres d’ensenyament secundari de
Catalunya que es detallen a l’annex d’aques-
ta Resolució, per a la realització de pràcti-
ques en empreses o institucions d’altres
països, per un import total de 757.563,00
euros, dels quals 662.011,00 euros es fi-
nançaran a càrrec de la posició pressupos-
tària D/482130600/4228, i 95.552,00 eu-
ros, a càrrec de la posició pressupostària
D/482130200/4228, del fons 041 i de l’òr-
gan gestor EN05, del pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya per a l’any 2005.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de juny de 2005

P. D. (Ordre de 29.3.2005,
DOGC de 8.4.2005)

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

ANNEX

Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 13.953,00 euros (projecte 1).

Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 9.767,00 euros (projecte 2).

Centre: ECA de Santa Coloma de Farners.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
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Núm. de codi: 17004992.
Import: 3.264,00 euros.

Centre: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08009260.
Import: 33.486,00 euros.

Centre: Esc. Familiar Agrària Quintanas.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Núm. de codi: 08032154.
Import: 6.152,00 euros.

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 6.313,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 6.000,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 9.907,20 euros.

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 5.958,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.000,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 14.949,00 euros.

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES Cristòfol Ferrer.
Municipi: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08031848.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES d’Horticultura i Jardineria.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43007385.
Import: 21.914,40 euros.

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 13.288,00 euros (projecte 1).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 12.558,00 euros (projecte 2).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 11.694,00 euros (projecte 3).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 8.958,40 euros (projecte 4).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 18.500,00 euros (projecte 5).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 6.800,00 euros (projecte 6).

Centre: IES de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Núm. de codi: 43004441.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES de Vic.
Municipi: Vic.
Núm. de codi: 08031022.
Import: 3.936,00 euros.

Centre: IES Escola d’Hostaleria.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 13.239,60 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola d’Hostaleria.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 4.386,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 11.600,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 1.800,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25005442.
Import: 21.914,40 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 6.279,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 9.966,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 16.000,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 6.000,00 euros (projecte 4).

Centre: IES Esteve Terradas i Illa.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016781.
Import: 13.367,80 euros (projecte 1).

Centre: IES Esteve Terradas i Illa.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016781.
Import: 9.475,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Esteve Terradas i Illa.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016781.
Import: 8.771,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Francesc Vidal i Barraquer.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43005704.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES Joan Oró.
Municipi: Martorell.
Núm. de codi: 08037152.
Import: 6.673,00 euros.

Centre: IES Josep Lladonosa.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006495.
Import: 5.482,00 euros.

Centre: IES Josep Vallverdú.
Municipi: les Borges Blanques.
Núm. de codi: 25006525.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES La Bisbal.
Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Núm. de codi: 17007300.
Import: 15.730,00 euros.

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 8.342,00 euros (projecte 1).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 8.937,00 euros (projecte 2).

Centre: IES La Guineueta.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08034205.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES La Pineda.
Municipi: Badalona.
Núm. de codi: 08001421.
Import: 7.040,00 euros.

Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 9.533,00 euros.

Centre: IES Lacetània.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020462.
Import: 9.302,00 euros.

Centre: IES Les Vinyes.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08034643.
Import: 2.225,00 euros.

Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 6.554,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 6.000,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 15.295,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 10.793,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Milà i Fontanals.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019654.
Import: 15.000,00 euros.

Centre: IES Montilivi.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001735.
Import: 8.970,00 euros.
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Centre: IES Montserrat Miró i Vila.
Municipi: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021788.
Import: 7.746,00 euros.

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 5.482,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 7.973,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 5.248,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 7.973,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 7.973,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 6.000,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 14.259,60 euros (projecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 12.438,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 9.036,00 euros (projecte 4).

Centre: IES Provençana.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08019401.
Import: 14.487,60 euros.

Centre: IES Ramon Barbat i Miracle.
Municipi: Vila-seca.
Núm. de codi: 43005972.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 6.000,00 euros.

Centre: IES Serrallarga.
Municipi: Blanes.
Núm. de codi: 17005662.
Import: 13.108,00 euros.

Centre: IES Vall d’Hebron.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08052700.
Import: 6.000,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Vall d’Hebron.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08052700.
Import: 12.058,00 euros (projecte 2).

Centre: Igualada.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019551.
Import: 7.475,00 euros (projecte 1).

Centre: Igualada.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019551.
Import: 7.475,00 euros (projecte 2).

Centre: Jaume Viladoms.
Municipi: Sabadell.
Núm. de codi: 08035805.
Import: 9.169,00 euros.

Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 7.475,00 euros (projecte 1).

Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 8.937,00 euros (projecte 2).

Centre: Les Heures.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002775.
Import: 10.169,00 euros.

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 6.700,00 euros (projecte 1).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 4.480,00 euros (projecte 2).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 4.180,00 euros (projecte 3).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 4.480,00 euros (projecte 4).

Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 6.977,00 euros (projecte 1).

Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 4.985,00 euros (projecte 2).

Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 4.884,00 euros (projecte 3).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 2.990,00 euros (projecte 1).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 4.171,00 euros (projecte 2).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 2.990,00 euros (projecte 3).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 4.171,00 euros (projecte 4).

(05.164.095)

RESOLUCIÓ EDC/1812/2005, de 13 de
juny, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte.

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.

Número d’expedient: 0590/05.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei d’organització
i realització d’estades i cursos de llengua
anglesa o francesa del projecte Orator a la
Gran Bretanya o França (educació secun-
dària).
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 348.000,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4359, amb data
8.4.2005.
Data d’adjudicació: 11 de maig de 2005.
Contractista: She herencia, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 332.400,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 13 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.159.156)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2005, per la
qual es fa pública la llista provisional de
sol·licituds admeses i excloses en la convo-
catòria per a la concessió d’ajuts al profes-
sorat i al personal laboral d’educació espe-
cial, dels centres docents públ ics del
Departament d’Educació per a activitats
educatives realitzades fora dels centres
durant el curs escolar 2003-2004.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, i de conformitat amb allò que
disposa la base 8 de l’Ordre EDC/1008/2005,
de 4 d’abril, de convocatòria per a la con-
cessió d’ajuts al professorat i al personal
laboral d’educació especial dels centres
docents públics del Departament d’Educa-
ció per a activitats educatives realitzades
fora dels centres durant el curs escolar
2003-2004, (DOGC núm. de 4363, de
14.4.2005),

Resolc:

1. Fer pública la llista provisional de sol·li-
cituds admeses i excloses, amb indicació
de les activitats per a les quals participen i
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que els han estat admeses i d’aquelles que
els han estat provisionalment excloses, amb
el detall de les causes d’exclusió.

2. Aquesta Resolució i les llistes corres-
ponents s’exposaran als taulers d’anuncis
dels serveis territorials del Departament
d’Educació, així com a l’adreça electrònica
http://www.gencat.net/educacio

3. Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra la Resolució pro-
visional al servei territorial corresponent
durant el termini de deu dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació als
taulers d’anuncis esmentats.

4. Un cop resoltes aquestes reclamaci-
ons, d’acord amb allò que preveu la base
9.1 de la convocatòria, es procedirà a dic-
tar la resolució definitiva, que es farà públi-
ca també als taulers d’anuncis dels corres-
ponents serveis territorials del Departament
d’Educació, i a l’adreça electrònica del
Departament d’Educació.

Barcelona, 15 de juny de 2005

P.D. (Ordre de 4.4.2005,
DOGC de 14.4.2005)

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2005, de la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent per la qual es fa
pública la relació de centres docents del
Departament d’Educació seleccionats per al
desenvolupament, durant l’any 2005, de
cursos d’especialització i cursos transnacio-
nals.

Mitjançant la Resolució de 8 de març de
2005, es va obrir convocatòria per a la se-
lecció d’instituts d’educació secundària per
al desenvolupament de programes de for-
mació ocupacional, amb o sense estades a
l’estranger (Full de Disposicions i Actes
Administratius del Departament d’Educació
núm. 1041, de març de 2005).

La base reguladora setena de la convo-
catòria preveu que el director general de
Formació Professional i Educació Perma-
nent resoldrà la convocatòria, un cop vista
la proposta de les Comissions Territorials
de Formació Professional i la publicació en
el Full de Disposicions i Actes Administra-
tius del Departament d’Educació de la re-
solució que aprovi els projectes seleccio-
nats.

Per tot això,

Resolc:

1. Aprovar els projectes seleccionats dels
cursos d’especialització i cursos transnaci-
onals corresponents als centres docents del
Departament d’Educació que poden desen-
volupar-se durant l’any 2005.

2. El desenvolupament dels cursos està
condicionat a la inscripció del nombre mí-
nim de persones i està subjecte als eventu-

als canvis que, en la relació de cursos fi-
nançables, pugui introduir l’Administració
competent.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació en el Full de Disposicions i
Actes Administratiu del Departament d’Edu-
cació, segons el que disposen els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 16 de juny de 2005

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

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA-I
(CIUTAT)

Codi centre: 08052839
Nom del centre: IES Consell de Cent
Nom del curs: Comunicació per llenguatge
de signes en espanyol

Codi centre: 08013275
Nom del centre: IES SEP Escola del Treball
Nom del curs: Soldador/a d’estructures
metàl·liques lleugeres

Codi centre: 08013275
Nom del centre: IES SEP Escola del Treball
Nom del curs: Mantenidor/a-reparador/a
d’instal·lacions de climatització

Codi centre: 08013275
Nom del centre: IES SEP Escola del Treball
Nom del curs: Instal·lador/a d’equips i sis-
temes de comunicació

Codi centre: 08013275
Nom del centre: IES SEP Escola del Treball
Nom del curs: Agent dinamitzador del medi
rural

Codi centre: 08013275
Nom del centre: IES SEP Escola del Treball
Nom del curs: Tècnic/a auxiliar en disseny
industrial i interiors

Codi centre: 08013275
Nom del centre: IES SEP Escola del Treball
Nom del curs: Tècnic/a auxiliar en disseny
gràfic

Codi centre: 08013101
Nom del centre: IES Joan d’Àustria
Nom del curs: Tècnic/a en sistemes micro-
informàtics

Codi centre: 08034205
Nom del centre: IES SEP La Guineueta
Nom del curs: Tècnic/a en hematologia

Codi centre: 08034205
Nom del centre: IES SEP La Guineueta
Nom del curs: Administrador/a de servidors
i pàgines web

Codi centre: 08034205
Nom del centre: IES SEP La Guineueta

Nom del curs: Auxiliar de muntatges elec-
trònics

Codi centre: 08034205
Nom del centre: IES SEP La Guineueta
Nom del curs: Auxiliar de muntatges elec-
trònics

Codi centre: 08034205
Nom del centre: IES SEP La Guineueta
Nom del curs: Auxiliar de muntatges elec-
trònics

Codi centre: 08034205
Nom del centre: IES SEP La Guineueta
Nom del curs: Auxiliar de muntatges elec-
trònics

Codi centre: 08034205
Nom del centre: IES SEP La Guineueta
Nom del curs: Auxiliar de muntatges elec-
trònics

Codi centre: 08014401
Nom del centre: IES SEP Mare de Déu de
la Mercè
Nom del curs: Instal·lador/a d’equips i sis-
temes de comunicació

Codi centre: 08014401
Nom del centre: IES SEP Mare de Déu de
la Mercè
Nom del curs: Soldador/a d’estructures
metàl·liques lleugeres

Codi centre: 08014401
Nom del centre: IES SEP Mare de Déu de
la Mercè
Nom del curs: Mecànic/a de vehicles lleu-
gers

Codi centre: 08014401
Nom del centre: IES SEP Mare de Déu de
la Mercè
Nom del curs: Programador/a d’aplicacions
informàtiques

Codi centre: 08014401
Nom del centre: IES SEP Mare de Déu de
la Mercè
Nom del curs: Tècnic/a en audiovisuals

Codi centre: 08014401
Nom del centre: IES SEP Mare de Déu de
la Mercè
Nom del curs: Editor/a muntador/a d’imatge

Codi centre: 08044934
Nom del centre: IES Meridiana
Nom del curs: Cambrer/a de pisos

Codi centre: 08044934
Nom del centre: IES Meridiana
Nom del curs: Administratiu/iva comercial

Codi centre: 08034138
Nom del centre: IES Poble Nou
Nom del curs: Encarregat/ada d’indústries
alimentàries

Codi centre: 08044053
Nom del centre: IES Salvador Seguí
Nom del curs: Esteticista

Codi centre: 08044053
Nom del centre: IES Salvador Seguí
Nom del curs: Monitor/a sociocultural

Codi centre: 08044053
Nom del centre: IES Salvador Seguí
Nom del curs: Higienista dental



637

Núm. 1054

Codi centre: 08044053
Nom del centre: IES Salvador Seguí
Nom del curs: Protètic/a dental

Codi centre: 08052700
Nom del centre: IES Vall d’Hebron
Nom del curs: Perruquer/a

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA-II
(COMARQUES)

Codi centre: 08031848
Nom del centre: IES Cristòfol Ferrer
Nom del curs: Electrònic/a de manteniment

Codi centre: 08031459
Nom del centre: IES Eugeni d’Ors
Nom del curs: Infografista de mitjans audio-
visuals

Codi centre: 08031681
Nom del centre: IES Francesc Xavier Lluch
i Rafecas
Nom del curs: Instal·lador/a d’equips i sis-
temes de comunicació

Codi centre: 08043693
Nom del centre: IES Joaquim Mir
Nom del curs: Administratiu/iva comercial

Codi centre: 08045471
Nom del centre: IES Pompeu Fabra
Nom del curs: Mecànic/a de vehicles lleu-
gers

Codi centre: 08019401
Nom del centre: IES Provençana
Nom del curs: Delineant de construcció /
CAD

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Codi centre: 08041866
Nom del centre: IES El Calamot
Nom del curs: Administrador/a de servidors
i pàgines web

Codi centre: 08016781
Nom del centre: IES SEP Esteve Terradas i
Illa
Nom del curs: Mecànic/a de vehicles lleu-
gers

Codi centre: 08016781
Nom del centre: IES SEP Esteve Terradas i
Illa
Nom del curs: Administrador/a de xarxes

Codi centre: 08026683
Nom del centre: IES Francesc Ferrer i Guàr-
dia
Nom del curs: Tècnic/a auxiliar en disseny
industrial i interiors

Codi centre: 08031836
Nom del centre: IES Illa dels Banyols
Nom del curs: Mecànic/a de motors d’avia-
ció

Codi centre: 08043681
Nom del centre: IES Marianao
Nom del curs: Tècnic/a en prototips

Codi centre: 08019654
Nom del centre: IES SEP Milà i Fontanals
Nom del curs: Controlador/a de qualitat de
confecció

Codi centre: 08019654
Nom del centre: IES SEP Milà i Fontanals
Nom del curs: Paleta

Codi centre: 08031228
Nom del centre: IES Torre Roja
Nom del curs: Electricista d’edificis

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Codi centre: 08024893
Nom del centre: IES SEP Castellarnau
Nom del curs: Auxiliar de farmàcia

Codi centre: 08024893
Nom del centre: IES SEP Castellarnau
Nom del curs: Tècnic/a en transport sanitari

Codi centre: 08024893
Nom del centre: IES SEP Castellarnau
Nom del curs: Mecànic/a de vehicles de
dues i tres rodes

Codi centre: 08024893
Nom del centre: IES SEP Castellarnau
Nom del curs: Manteniment de sistemes in-
formàtics

Codi centre: 08043516
Nom del centre: IES Santa Eulàlia
Nom del curs: Electromecànic/a de mante-
niment

Codi centre: 08030339
Nom del centre: IES Terrassa
Nom del curs: Instal·lador/a d’equips i sis-
temes de comunicació
Serveis Territorials a Girona

Codi centre: 17001221
Nom del centre: IES Narcís Monturiol
Nom del curs: Esteticista

Codi centre: 17003318
Nom del centre: IES Sant Feliu de Guíxols
Nom del curs: Esteticista

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi centre: 25006720
Nom del centre: IES d’Hoteleria i Turisme
de Lleida
Nom del curs: Guia de ruta

Codi centre: 25006291
Nom del centre: IES Hug Roger III
Nom del curs: Monitor/a esportiu/iva

Codi centre: 25006525
Nom del centre: IES Josep Vallverdú
Nom del curs: Muntador/a electromecànic/a

Codi centre: 25002799
Nom del centre: IES SEP La Caparrella
Nom del curs: Tècnic/a en audiovisuals

Codi centre: 25002799
Nom del centre: IES SEP La Caparrella
Nom del curs: Mecànic/a de vehicles lleu-
gers

Codi centre: 25006732
Nom del centre: IES Torrevicens
Nom del curs: Tècnic/a en dietètica i nutri-
ció

Codi centre: 25006288
Nom del centre: IES Tremp
Nom del curs: Administrador/a de servidors
i pàgines web

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Codi centre: 43002594
Nom del centre: IES Baix Camp

Nom del curs: Programador/a d’aplicacions
informàtiques

Codi centre: 43009722
Nom del centre: IES Cal·lípolis,
Nom del curs: Protètic/a dental

Codi centre: 43009722
Nom del centre: IES Cal·lípolis
Nom del curs: Perruquer/a

Codi centre: 43009722
Nom del centre: IES Cal·lípolis
Nom del curs: Auxiliar de farmàcia

Codi centre: 43006125
Nom del centre: IES Campclar
Nom del curs: Empleat/ada d’oficina

Codi centre: 43003653
Nom del centre: IES SEP Comte de Rius
Nom del curs: Operador/a de planta química

Codi centre: 43003653
Nom del centre: IES SEP Comte de Rius
Nom del curs: Tècnic/a en automatismes
amb control programable

Codi centre: 43003653
Nom del centre: IES SEP Comte de Rius
Nom del curs: Electrònic/a de manteniment

Codi centre: 43007038
Nom del centre: IES Escola d’Hoteleria i Tu-
risme Cambrils
Nom del curs: Cuiner/a

Codi centre: 43007038
Nom del centre: IES Escola d’Hoteleria i Tu-
risme Cambrils
Nom del curs: Sommelier

Codi centre: 43005704
Nom del centre: IES SEP Francesc Vidal i
Barraquer
Nom del curs: Programador/a d’aplicacions
informàtiques

Codi centre: 43005704
Nom del centre: IES SEP Francesc Vidal i
Barraquer
Nom del curs: Tècnic/a en sistemes micro-
informàtics

Codi centre: 43007385
Nom del centre: IES Horticultura i Jardine-
ria de Reus
Nom del curs: Jardiner/a

Codi centre: 43004611
Nom del centre: IES Jaume Huguet
Nom del curs: Administratiu/iva comercial

Codi centre: 43004611
Nom del centre: IES Jaume Huguet
Nom del curs: Electricista de manteniment

Codi centre: 43007166
Nom del centre: IES Lluís Domènech i
Montaner
Nom del curs: Instal·lador/a d’equips i sis-
temes de comunicació

Codi centre: 43006630
Nom del centre: IES Pere Martell
Nom del curs: Xapista pintor/a de vehicles

Codi centre: 43006630
Nom del centre: IES Pere Martell
Nom del curs: Calderer/a industrial

Codi centre: 43006630
Nom del centre: IES Pere Martell
Nom del curs: Tècnic/a de so
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Codi centre: 43005972
Nom del centre: IES Ramon Barbat i Mira-
cle
Nom del curs: Electromecànic/a de mante-
niment

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES
DE L’EBRE

Codi centre: 43004441
Nom del centre: IES SEP de l’Ebre
Nom del curs: Preparador/a programador/
a de màquines eines amb CNC

Codi centre: 43004441
Nom del centre: IES SEP de l’Ebre
Nom del curs: Tècnic/a en dietètica i nutri-
ció

Codi centre: 43006964
Nom del centre: IES Deltebre
Nom del curs: Polimantenidor/a d’edificis i
equipaments urbans

Codi centre: 43007233
Nom del centre: IES Flix, IES
Nom del curs: Polimantenidor/a d’edificis i
equipaments urbans

Codi centre: 43006681
Nom del centre: IES La Sénia
Nom del curs: Projectista de fusteria i mo-
ble

Codi centre: 43006101
Nom del centre: IES Montsià
Nom del curs: Administratiu/iva comercial




