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RESOLUCIÓ EDC/2438/2005, d’1 d’agost,
per la qual es declara el cessament d’acti-
vitats de quatre centres privats de formació
d’adults i un centre municipal.

Instruït l’expedient de cessament d’acti-
vitats dels centres relacionats en l’annex;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret el que dispo-
sen l’article 2 del Decret 72/1994, de 6 d’abril,
pel qual es regulen els centres de formació
d’adults, i l’article 11 de l’Ordre de 19 de juliol
de 1994, que n’estableix el règim d’autoritza-
ció, i un cop comprovada la interrupció en el
funcionament dels centres durant un període
superior a un curs acadèmic,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats de
quatre centres privats i un centre municipal,
les dades identificatives dels quals es rela-
cionen en l’annex.

—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 seva
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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 ju-
risdicció 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, 1 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Número de codi: 08033638.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Adreça: Escòcia, 130.
Titular: Jesús Escudero Ardeo-Acadèmia
Central Catalana, SA.
DNI: 14.507.798.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Localitat: Santa Coloma de Gramenet.
Número de codi: 08032051.
Denominació: Centre Catalán Comercial.
Adreça: Marina, 5-7.
Titular: Jesús Escudero Ardeo-Acadèmia
Central Catalana, SA.
DNI: 14.507.798.

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Denominació: Guia.
Número de codi: 08055038.
Adreça: Paris, 189, 1r.
Titular: GUIA, centro de orientación y inici-
ación laboral, SCP.
NIF: G-58494931.

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Denominació: San Luis Gonzaga.
Número de codi: 08006544.
Adreça: Moianès, 73-75, i c. Vilardell, 22.
Titular: Martín Gispert Compta.
NIF: 36.210.067-V.

Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Localitat: Sant Andreu de la Barca.
Número de codi: 08056092.
Denominació: Mestre Reguera.
Adreça: carrer Mestre Reguera, s/n.
Titular: Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca.
NIF: P0819500-J.

(05.194.038)

RESOLUCIÓ EDC/2441/2005, de 10
d’agost, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 7 de juny de 2005, del recurs
de reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Miquel Ser-
vet, de l’Hospitalet de Llobregat, contra la
Resolució EDC/1817/2004, de 25 de juny.

Per la Resolució ENS/1327/2004, de 7 de
maig, es van resoldre amb caràcter provisi-
onal la renovació i modificació dels concerts
educatius de diversos centres docents pri-
vats per als nivells postobligatoris (DOGC
núm. 4132, de 13.5.2004).

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre Miquel Servet,
de l’Hospitalet de Llobregat, amb codi
08031988, el concert educatiu per a diver-
ses unitats de cicles formatius de grau mit-
jà i grau superior, alhora que se li denegava,
entre d’altres, 2 unitats de cures auxiliars
d’infermeria (CFPM 1601).

Per la Resolució EDC/1817/2004, de 25
de juny, es van resoldre de forma definitiva
les sol·licituds de renovació i modificació
dels concerts educatius de diversos cen-
tres docents privats per als nivells posto-
bligatoris (DOGC núm. 4165, d’1.7.2004),
que prèviament s’havien resolt provisional-
ment per la Resolució ENS/1327/2004, de
7 de maig.

Contra aquesta Resolució, el centre Mi-
quel Servet va interposar un recurs de re-
posició, pel qual reclamava aquestes 2
unitats concertades de cicle formatiu de
grau mitjà (CFPM 1601), que s’ha estimat
per la Resolució de 7 de juny de 2005.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i a propos-
ta de la Direcció General de Centres Edu-
catius,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 7
de juny de 2005, que estima el recurs de
reposició interposat pel centre docent pri-
vat Miquel  Servet,  de l ’Hospita let  de
Llobregat, amb codi 08031988, contra la
Resolució EDC/1817/2004, de 25 de juny,
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució
ENS/1327/2004, de 7 de maig, per la qual
es resol amb caràcter provisional la renova-
ció i modificació dels concerts educatius de
diversos centres docents privats per als ni-
vells postobligatoris.

En conseqüència, es modifica el con-
cert educatiu d’aquest centre, en el sen-
tit d’atorgar 2 unitats de cicle formatiu de
grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria
(CFPM 1601), per al curs 2004-2005.

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

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Barcelona, 10 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.206.026)

RESOLUCIÓ EDC/2442/2005, de 10
d’agost, per la qual es dóna publicitat a
la Resolució de 6 de juliol de 2005, del
recurs de reposició interposat per la titu-
laritat del centre docent privat concertat
Al·leluia, de Barcelona, contra la Resolu-
ció EDC/1278/2005, de 19 d’abril.

Per la Resolució EDC/1278/2005, de 19
d’abril, es va aprovar la disminució del nom-
bre d’unitats concertades del centre docent
privat Al·leluia, de Barcelona, amb codi 0800-
5126, per disminució d’1 unitat concertada
de tercer curs d’educació primària (DOGC
núm. 4373, de 28.4.2005). En conse-
qüència, el concert vigent d’aquest cen-
tre es modificava d’acord amb el calen-
dari següent:

Curs: 04-05: EPRI: 0-0-0-0-1-1.
Curs: 05-06: EPRI: 0-0-0-0-0-1.

Contra aquesta Resolució, el centre
Al·leluia va interposar un recurs de repo-
sició, pel qual sol·licitava la modificació
de la Resolució impugnada atès que el
curs 2005/06 el centre haurà procedit al
seu tancament definitiu.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 6
de juliol de 2005, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Al·leluia, de Barcelona, amb codi 08005126,
contra la Resolució EDC/1278/2005, de 19
d’abril, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat esmentat.

En conseqüència, es modifica la Resolu-
ció recorreguda en el sentit que tot seguit
s’especifica:

Curs 05-06: 0-0-0-0-0-0.

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

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

Barcelona, 10 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.206.036)
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RESOLUCIÓ EDC/2447/2005, de 12
d’agost, per la qual es modifica l’adscripció
de centres docents sostinguts amb fons
públics als efectes del procediment d’ad-
missió d’alumnes.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació (LOCE) es-
tableix que en els procediments d’admissió
d’alumnes en els centres sostinguts amb fons
públics, que imparteixen educació primària
o educació secundària obligatòria o batxille-
rat, en cas que no hi hagi places suficients,
tindran prioritat aquells alumnes que proce-
deixin dels centres que tinguin adscrits.

El Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públics dis-
posa que l’adscripció de centres que pre-
veu la legislació vigent es pot establir entre
centres que imparteixen educació infantil i
educació primària, entre centres que impar-
teixen educació primària i educació secun-
dària obligatòria i entre centres que impar-
teixen educació secundària obligatòria i
batxillerat, exclosa la modalitat d’arts, sem-
pre que, en cada cas, ambdós ensenyaments
siguin sufragats amb fons públics i que els
centres a adscriure estiguin ubicats en el
mateix municipi que el centre receptor, llevat
que en aquest municipi no hi hagi oferta dels
corresponents ensenyaments.

La continua evolució de la col·lectivitat
escolar fa aconsellable revisar les adscrip-
cions per adaptar-les a les necessitats
d’escolarització.

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

Resolc:

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

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

Barcelona, 12 d’agost de 2005

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX

Adscripció d’educació primària a educació
secundària obligatòria

Comarca: El Baix Penedès

Zona d’adscripció: el Vendrell.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43004803. Centre: IES Andreu Nin (el
Vendrell).
Codi: 43004797. Centre: IES Baix Penedès
(el Vendrell).

Educació primària
Codi: 43000615. Centre: CEIP L’Estel-ZER
Els Ceps (Bonastre).
Codi: 43005595. Centre: CEIP La Parellada
(Santa Oliva).
Codi:  43004748. Centre:  CEIP Àngel
Guimerà (El Vendrell).
Codi: 43006587. Centre: CEIP Àngels Gar-
riga (el Vendrell).
Codi: 43008924. Centre: CEIP del Vendrell
(el Vendrell).
Codi: 43004736. Centre: CEIP Els Secallets
(el Vendrell).
Codi: 43004815. Centre: CEIP Pau Casals
(el Vendrell).

Zona d’adscripció: l’Arboç.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43007580. Centre: IES de L’Arboç (L’Ar-
boç).

Educació primària
Codi: 08016033. Centre: CEIP Montanyans-
ZER Cep de Sis (Castellet i la Gornal. Alt
Penedès).
Codi: 43000378. Centre: CEIP Sant Julià
(L’Arboç).
Codi: 43005133. Centre: CEIP Mare de Déu
del Priorat-ZER La Talaia (Banyeres del
Penedès).
Codi: 43000548. Centre: CEIP La Munta-
nyeta (Bellvei).

Zona d’adscripció: la Bisbal del Penedès.

Educació secundària obligatòria
Codi: 43010414. Centre: IES Baix Penedès
Nord (la Bisbal del Penedès).

Educació primària
Codi: 43000020. Centre: CEIP Sant Miquel-
ZER La Parellada (Aiguamúrcia. Alt Camp).
Codi: 43005297. Centre: CEIP Joan Peruc-
ho-ZER Els Ceps (Albinyana).
Codi: 43000597. Centre: CEIP Ull del Vent
(la Bisbal del Penedès).
Codi: 43001361. Centre: CEIP Les Come-
tes (Llorenç del Penedès).
Codi: 43001656. Centre: CEIP Teresa Go-
des i  Domènech-ZER El  Montmel l  (E l
Montmell).
Codi: 43005583. Centre: CEIP Els Quatre
Vents-ZER La Talaia (Sant Jaume dels
Domenys).
Codi: 43002961. Centre: CEIP Sant Andreu-
ZER La Talaia (Sant Jaume dels Domenys).

Comarca: el Vallès Occidental

Zona d’adscripció: Castellar del Vallès.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08046682. Centre: IES de Castellar
(Castellar del Vallès).
Codi: 08058520. Centre: IES Puig de la Creu
(Castellar del Vallès).

Educació primària
Codi: 08034229. Centre: CEIP Bonavista
(Castellar del Vallès).
Codi: 08034904. Centre: CEIP Emili Carles
i Tolrà (Castellar del Vallès).

Codi: 08054824. Centre: CEIP Mestre Pla
(Castellar del Vallès).
Codi: 08034898. Centre: CEIP Sant Esteve
(Castellar del Vallès).
Codi: 08015703. Centre: La Immaculada
(Castellar del Vallès).

Comarca: el Vallès Oriental

Zona d’adscripció: Lliçà d’Amunt.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08052955. Centre: IES de Lliçà (Lliçà
d’Amunt).

Educació primària
Codi: 08055907. Centre: CEIP Miquel Martí
i Pol (Lliçà d’Amunt).
Codi: 08019800. Centre: CEIP Països Ca-
talans (Lliçà d’Amunt).
Codi: 08047686. Centre: CEIP Sant Baldiri
(Lliçà d’Amunt).

Zona d’adscripció: Lliçà de Vall.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08058969. Centre: SES de Lliçà de
Vall (Lliçà de Vall).

Educació primària
Codi: 08019824. Centre: CEIP Les Llisses
(Lliçà de Vall).

(05.200.151)

DECRET 180/2005, de 30 d’agost, de mo-
dificació del Decret 155/1994, de 28 de
juny, pel qual es regulen els serveis educa-
tius.

Pel Decret 155/1994, de 28 de juny, es
van regular els serveis educatius del Depar-
tament d’Educació, per tal de redefinir les
seves funcions, el seu àmbit d’actuació, la
forma d’accedir-hi, la permanència del seu
personal i la dependència en l’organigrama
del Departament d’aquests serveis de su-
port a la tasca docent.

Els serveis educatius del Departament
d’Educació són òrgans de suport permanent
a la tasca docent dels mestres, dels profes-
sors i dels centres docents i s’han consti-
tuït com a nuclis de dinamització pedagò-
gica, d’orientació psicopedagògica, de
recerca de noves metodologies i d’apropa-
ment de l’escola a l’entorn.

El Departament d’Educació entén el dret
a l’educació com el dret que tenen tots els
ciutadans i totes les ciutadanes a rebre una
educació de qualitat en el marc d’un siste-
ma educatiu integrador i inclusiu, orientat
pels principis d’igualtat, equitat i cohesió
social.

En aquest sentit, la progressiva incorpo-
ració al nostre sistema educatiu d’alumnat
procedent de la immigració i l’aparició de
noves formes d’exclusió social, fa que sigui
necessària una acció específica, amb un
doble objectiu: l’adequada integració edu-
cativa, social i cultural de tot l’alumnat, in-
dependentment del seu origen i condició; i
la consolidació de la llengua catalana com
a llengua vehicular de l’ensenyament i com
a element social en un marc plurilingüe.
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Per assolir una escolarització de qua-
litat per a tothom i donar al professorat
el suport necessari per al desenvolupa-
ment de l’activitat docent, es considera
convenient la creació d’uns nous serveis
educatius, els equips de suport i asses-
sorament en Llengua, Interculturalitat i
Cohesió Social, encarregats de desenvo-
lupar funcions de col·laboració, assesso-
rament i suport en relació amb aspectes
l ingüíst ics, interculturals i  de cohesió
social.

En virtut d’això, a proposta de la conse-
llera d’Educació, amb el dictamen del Con-
sell Escolar de Catalunya, efectuat el tràmit
previ de consulta i participació amb els
representants del personal al servei de les
Administracions Públiques i d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Asses-
sora,

Decreto:

Article 1
Es modifica l’article 2.2 del Decret 155/

1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els
serveis educatius del Departament d’Ense-
nyament, que queda redactat de la següent
manera:

“2.2 Són serveis educatius del Departa-
ment d’Educació els òrgans següents:

”a) Els centres de recursos pedagògics
(CRP).

”b) Els equips d’assessorament i orienta-
ció psicopedagògica (EAP).

”c) Els centres de recursos educatius per
a deficients auditius (CREDA).

”d) Els centres de recursos educatius per
a diversos tipus de disminucions.

”e) Els camps d’aprenentatge (CdA).
”f) Els equips de suport i assessorament

en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Soci-
al (ELICS).”

Article 2
S’afegeixen al capítol 1 del Decret 155/

1994, de 28 de juny, els articles següents:
“Article 15 bis
”Els equips de suport i assessorament en

Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social
”15 bis.1 Els equips de suport i assesso-

rament en Llengua, Interculturalitat i Cohe-
sió Social, són serveis educatius multidisci-
plinars que, en un àmbit territorial definit,
donen assessorament i suport als centres
docents i al professorat en relació amb
aspectes lingüístics, interculturals i de co-
hesió social.

”15 bis.2 L’àmbit territorial d’actuació dels
equips de suport i assessorament en Llen-
gua, Interculturalitat i Cohesió Social és el
comarcal. No obstant això, podran tenir un
àmbit territorial d’actuació diferent en fun-
ció de l’existència de necessitats específi-
ques en una zona determinada.”

“Article 15 ter
”Composició dels equips de suport i as-

sessorament en Llengua, Interculturalitat i
Cohesió Social

”Els equips de suport i assessorament en
Llengua, Interculturalitat i Cohesió social, per
tal desenvolupar funcions de suport i d’as-
sessorament als centres i al professorat en
temes de llengua, interculturalitat i cohesió

social, estaran integrats per funcionariat
docent dels cossos de mestres i de profes-
sors d’ensenyament secundari o per perso-
nal docent amb contracte laboral fix amb el
Departament d’Educació.”

“Article 15 quater
”Funcions dels equips de suport i asses-

sorament en Llengua, Interculturalitat i Co-
hesió Social

”Els equips de suport i assessorament en
Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social te-
nen assignades les funcions següents:

”a) En relació amb els centres educatius
i en relació amb l’alumnat nouvingut i amb
risc d’exclusió social:

”Assessorament sobre l’organització de
l’aula d’acollida i en l’atenció a altre alum-
nat amb risc d’exclusió social.

”Col·laboració en la sensibilització, pro-
moció i consolidació de la llengua catalana
com a eix vertebrador d’un projecte plurilin-
güe.

”Col·laboració en la sensibilització i intro-
ducció de l’educació intercultural al procés
educatiu.

”Orientació en l’adequació dels docu-
ments de Centre: Projecte Educatiu, Projec-
te Curricular, Projecte lingüístic, Pla d’acció
tutorial i Pla d’acollida i integració.

”Assessorament sobre el treball tutorial
per l’alumnat nouvingut o amb risc d’ex-
clusió social.

”Orientació i assessorament sobre recur-
sos materials, metodològics i estratègies
d’immersió lingüística i d’inclusió social.

”Col·laboració en la formació permanent
del professorat: tutor/a d’acollida, coordi-
nador/a lingüístic, equip directiu, equips
docents i altres.

”Promoció i suport d’experiències inno-
vadores.

”Participació i col·laboració amb altres
professionals dels serveis educatius per
donar suport als centres d’una manera in-
tegrada.

”Elaboració de memòries valoratives de
les diferents actuacions

”b) En relació amb altres instàncies edu-
catives:

”Assessorament a les comissions d’esco-
larització de zona.

”Col·laboració amb les oficines municipals
d’escolarització.

”Col·laboració amb la inspecció educati-
va i altres serveis educatius.

”Col·laboració amb altres departaments
de la Generalitat de Catalunya i d’altres ad-
ministracions i institucions.

”c) En relació amb els plans educatius
d’entorn, com a conjunt d’actuacions a la
zona educativa per potenciar la integració
escolar i social de l’alumnat:

”Dinamització de les actuacions dels plans
educatius d’entorn.

”Col·laboració, coordinació, assessora-
ment i suport.

”d) Altres funcions que els atribueixi el De-
partament d’Educació.”

Disposicions addicionals

Primera
Les previsions que estableixen els articles

18 i 19 del Decret 155/1994, de 28 de juny,

pel qual es regulen els serveis educatius, en
relació amb els directors i  d i rectores
d’aquests, són aplicables als coordinadors
i coordinadores dels equips de suport i as-
sessorament en Llengua, Interculturalitat i
Cohesió Social.

Segona
Per tal d’avaluar la fase experimental del

Pla per a la Llegua i la Cohesió Social i, en
concret, els equips de suport i assessora-
ment en Llengua, Interculturalitat i Cohesió
Social (ELICS) en relació amb les noves ne-
cessitats del nostre sistema educatiu, la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa, convocarà anualment, durant els
dos primers anys, concurs públic per a la
selecció de funcionaris i funcionàries do-
cents per dotar, en règim de comissió de
serveis, els equips esmentats.

Tercera
Aquest Decret es dicta sens perjudici de

les competències assumides pel Consorci
d’Educació de Barcelona, constituït pel
Decret 84/2002, de 5 de febrer.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 30 d’agost de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.209.037)

RESOLUCIÓ EDC/2443/2005, de 10
d’agost, per la qual s’extingeix el concert
educatiu del centre docent privat concertat
Sant Vicenç de Paül, de Figueres.

Per la Resolució EDC/1530/2005, de 10
de maig, es va autoritzar el cessament d’ac-
tivitats del centre docent privat Sant Vicenç
de Paül, de Figueres, a la fi del curs 2004-
2005 (DOGC núm. 4391, de 25.5.2005).

D’acord amb el que disposa l’article 38.e)
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, és causa d’extinció del
concert educatiu el cessament d’activitats
del centre.

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

Resolc:

Declarar extingit el concert educatiu en el
nivell d’educació primària del centre docent
privat concertat Sant Vicenç de Paül, de Fi-
gueres, amb codi 17001176, amb efectes
a partir de la fi del curs 2004-2005.

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

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

Barcelona, 10 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.206.017)

RESOLUCIÓ EDC/2437/2005, d’1 d’agost,
per la qual es fa pública la relació d’alum-
nes aprovats en el curs d’especialització en
pertorbacions del llenguatge i l’audició (lo-
gopèdia): Màster en trastorns d’audició i
llenguatge, realitzat a la Universitat de Lleida
durant els cursos acadèmics 2003-2005.

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 pri-
mer cicle d’educació secundària obligatòria
i d’habilitació per als professionals del pri-
mer cicle d’educació infantil, el Departament
d’Educació ha regulat les condicions i el pro-
cediment per a l’autorització dels cursos
esmentats, per la Resolució de 9 de juliol de
1997 (DOGC núm. 2444, de 30.7.1997).

Per la Resolució ENS/646/2004, de 15
de març (DOGC núm. 4098, de 24.3.2004),
es van fer públiques les llistes de cursos
d’especialització i d’habilitació per al pro-
fessorat, convocats d’acord amb l’Ordre
d’11 de gener de 1996 abans esmentada
i autoritzats pel Departament d’Educació,
que s’havien iniciat durant el període com-
près entre els anys 2001 i 2003.

Atès que l’article 10 de la Resolució de
9 de juliol de 1997 disposa que el Depar-
tament d’Educació publicarà anualment en
el DOGC la relació dels aprovats dels cur-
sos convocats i autoritzats,

Resolc:

Donar publicitat a la ll ista d’alumnes
aprovats en el curs d’especialització en per-
torbacions del llenguatge i l’audició (logo-
pèdia): Màster en trastorns d’audició i llen-
guatge, iniciat durant els cursos acadèmics
2003-2005 i realitzat a la Universitat de
Lleida.

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 Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant 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, 1 d’agost 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)

Màster en trastorns d’audició i llenguatge
(promoció 2003-2005)

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Cognoms i nom DNI

Álvarez Martínez, Maite .......... 47676593P
Bota Moliner, Esther ................ 78086632E
Canes Camats, Gemma ......... 78084901Q
Capdevila Sarramona, Anna ... 78088040G
Cardona Sánchez, Meritxell .... 43749969J
Carrera Cots, Gisel·la ............. 43730870G
Castellà Collado, M, Antònia .. 78084492K
Conde Gil, Antonio ................. 08098166G
De Pablo Camarasa, Sílvia ..... 18045378S
Elvira Mínguez, Anna M. .......... 40880357L
Figueras Egido, Montserrat .... 43746721P
Font Gabàs, Olga .................... 40879341S
Garrós Ampurdanés,
Anna Vanesa ............................ 43728342Y
Gòdia Ortega, Susana ............ 43748508R
Gorgues Dalmau, Glòria .......... 43730531X
Guiu Arbonés, M. Carme ....... 43710021Q
Jové Segura, Immaculada ...... 43745372Q
Lara Moreno, Ramon ............... 45720445X
Lladonosa Ferrer, M. Júlia ....... 43717770Z
Lletjós Roqueta, Anna ............. 40882231F
Llobera Llobet, Anna M. ......... 78089194P
Mériz Bosque, M. Elena ......... 40830651Q
Moseguí Sánchez, Ana M. ..... 43736371P
Muñoz Monné, Montserrat ...... 40876231X
Paul Santamaría, Dolores M. .. 43701955T
Pérez Monné, M. del Mar ........ 78087158L
Playán Gadanuer, M. Luisa ..... 18029066X
Rivera Sentís, Francesc Xavier 40861162Y
Sagra Boldú, M. Montserrat ... 40876912R
Santaliestra Gòdia, Natàlia ..... 47689681D
Serra Dolcet, Roser ................ 43744349M

Cognoms i nom DNI

Solé Cases, Irene ................... 12406662W
Solé Vendrell, Núria ................. 43713170Z
Tomàs Barta, Elisabet ............. 47688139P
Usach Brú, Montserrat ........... 47621028B
Villoria Mombiela, Montserrat . 43741704M

(05.194.036)

RESOLUCIÓ EDC/2439/2005, de 10
d’agost, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 15 de juny de 2005, del re-
curs de reposició interposat per la titularitat
del centre docent privat concertat Sil, de
Barcelona, contra la Resolució EDC/846/
2005, de 23 de març.

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

Contra aquesta Resolució, el centre Sil va
interposar un recurs de reposició, pel qual
sol·licitava 2 unitats de primer curs d’edu-
cació primària, que s’ha estimat per la Re-
solució de 15 de juny de 2005.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 15 de
juny de 2005, per la qual s’estima el recurs
de reposició interposat pel centre docent
privat Sil, de Barcelona, amb codi 08004080,
contra la Resolució EDC/846/2005, de 23 de
març, per la qual es resolen amb caràcter
provisional les modificacions i renovacions dels
concerts educatius de centres docents privats
per als nivells obligatoris i per als ensenya-
ments d’educació infantil.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat més de primer curs d’educació
primària, per al curs 2005-2006.

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

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

Barcelona, 10 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.206.020)
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RESOLUCIÓ EDC/2440/2005, de 10
d’agost, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 8 de juny de 2005, del recurs
de reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Sanfeliu, de
l’Hospitalet de Llobregat, contra la Resolu-
ció EDC/847/2005, de 23 de març.

Per la Resolució EDC/847/2005, de 23 de
març, es van resoldre les sol·licituds de cen-
tres docents privats per acollir-se al règim
de concerts educatius, per als ensenya-
ments d’educació infantil, educació primà-
ria i educació secundària obligatòria (DOGC
núm. 4354, d’1.4.2005).

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Re-
solució es va denegar al centre Sanfeliu,
de l’Hospitalet de Llobregat, amb codi
08018455, l’accés al règim general de
concerts educatius per a 2 unitats d’edu-
cació infantil, a comptar des de l’inici del
curs escolar 2005/06.

Contra aquesta Resolució, el centre San-
feliu va interposar un recurs de reposició,
pel qual sol·licitava 1 unitat de primer curs
i 1 unitat de segon curs d’educació infantil,
que s’ha estimat per la Resolució de 8 de
juny.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 8
de juny de 2005, per la qual s’estima el
recurs de reposició interposat pel centre
docent privat Sanfeliu, de l’Hospitalet de
Llobregat, amb codi 08018455, contra la
Resolució EDC/847/2005, de 23 de març,
per la qual es resolen les sol·licituds de
centres docents privats per acollir-se al rè-
gim de concerts educatius, per als ensenya-
ments d’educació infantil, educació primà-
ria i educació secundària obligatòria.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat de primer curs i 1 unitat de
segon curs d’educació infantil, per al curs
2005/06.

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

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

Barcelona, 10 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.206.023)

RESOLUCIÓ EDC/2444/2005, de 10
d’agost, per la qual es modifica el concert
educatiu del centre docent privat concertat
Casal dels Àngels, de l ’Hospitalet de
Llobregat.

El centre Casal dels Àngels, de l’Hospitalet
de Llobregat, amb codi 08018352, ha sol·li-
citat la reducció del concert educatiu que ac-
tualment té vigent per als ensenyaments
d’educació secundària obligatòria, amb efec-
tes des de l’inici del curs 2005-2006.

D’acord amb el que disposa l’article 30
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, és causa de modifica-
ció del concert educatiu la sol·licitud del
centre de reduir el nombre d’unitats con-
certades.

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

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu per re-
ducció d’unitats concertades en el nivell
d’educació secundària obligatòria del cen-
tre docent privat concertat Casal dels Àn-
gels, de l’Hospitalet de Llobregat, amb
codi 08018352, amb efectes des de l’inici
del curs 2005-2006 i d’acord amb el que
s’especifica en l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

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

Barcelona, 10 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Serveis territorials a Barcelona II (comar-
ques)

Codi: 08018352.
Denominació: Casal dels Àngels.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.

Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 2-2-2-2.

(05.206.016)

RESOLUCIÓ EDC/2445/2005, de 12
d’agost, per la qual es resolen les sol·licituds
de centres docents privats per acollir-se al
règim de concerts educatius per als nivells
postobligatoris.

D’acord amb el que disposa l’article 8 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius, els centres docents privats
que, a partir d’un determinat curs acadèmic,
es vulguin acollir al règim de concerts po-
dran sol·licitar-ho al Departament d’Educa-
ció durant el mes de gener anterior al co-
mençament del curs esmentat.

Un cop complerts els requisits que asse-
nyala l’article 8 del Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius, i exa-
minada la documentació que estableix l’ar-
ticle 9 del mateix Decret, cal resoldre les
sol·licituds presentades pels centres do-
cents privats.

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

Resolc:

—1 Denegar als centres docents privats
que consten a l’annex d’aquesta Resolució
l’accés al règim general dels concerts edu-
catius, per als nivells postobligatoris, per les
causes que en cada cas s’hi especifiquen.

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

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

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

Barcelona, 12 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

BATX: batxillerat.
CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.

Causes de denegació (CD):

(1) No se satisfan necessitats d’escolaritza-
ció, d’acord amb el que disposa l’article 75.5
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de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació.

(2) La previsió del règim de concerts edu-
catius per als centres que imparteixen en-
senyaments no obligatoris es fonamenta en
les disposicions addicionals 3 de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, i 6 del Reglament de
normes bàsiques sobre concerts educatius,
aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18
de desembre, segons les quals només es
garanteix el concert per a aquells centres
i ensenyaments subvencionats a l’entrada
en vigor de l’esmentada Llei orgànica, i per
al nombre d’unitats que estaven en funci-
onament i subvencionades en aquell mo-
ment.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Disced.
Codi: 08062912.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (1) i (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Roger de Lauria.
Codi: 08035726.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1) i (2).

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Jardí.
Codi: 08017797.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Catalán Comercial.
Codi: 08062560.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: Montgat (Maresme).
Denominació: Mireia.
Codi: 08021879.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Túrbula.
Codi: 08025137.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Anna Vilamanyà.
Codi: 08057370.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Segle XX.
Codi: 08058805.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Municipi: Balaguer (Noguera).
Denominació: Acser.
Codi: 25006793.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

Municipi: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Denominació: Escola Joviat dels Pirineus.
Codi: 25008194.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).

(05.207.082)

RESOLUCIÓ EDC/2446/2005, de 12
d’agost, per la qual es modifica l’adscripció
de centres docents sostinguts amb fons
públics als efectes del procediment d’ad-
missió d’alumnes.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre, de qualitat de l’educació (LOCE) es-
tableix que en els procediments d’admissió
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
suficients, tindran prioritat aquells alumnes

que procedeixin dels centres que tinguin
adscrits.

El Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els en-
senyaments sufragats amb fons públics
disposa que l’adscripció de centres que
preveu la legislació vigent es pot establir
entre centres que imparteixen educació
infantil i educació primària, entre centres
que imparteixen educació primària i edu-
cació secundària obligatòria i entre centres
que imparteixen educació secundària obli-
gatòria i batxillerat, exclosa la modalitat
d’arts, sempre que, en cada cas, ambdós
ensenyaments siguin sufragats amb fons
públics i que els centres a adscriure esti-
guin ubicats en el mateix municipi que el
centre receptor, llevat que en aquest mu-
nicipi no hi hagi oferta dels corresponents
ensenyaments.

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

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’adscripció dels centres do-
cents privats que imparteixen educació in-
fantil a centres docents privats que impar-
teixen educació primària en els termes de
l’annex 1.

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

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

Barcelona, 12 d’agost de 2005

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX 1

Adscripció d’educació infantil a educació
primària

Centre concertat d’educació infantil
Codi: 25005703. Centre: Arabell (Lleida.
Segrià).

Centre concertat d’educació primària
Codi: 25000471. Centre: Terraferma (Alpi-
cat. Segrià).
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Centre concertat d’educació infantil
Codi: 08010031.Centre: Grimm (Barcelona.
Barcelonès).

Centre concertat d’educació primària
Codi: 08006751.Centre: Virolai (Barcelona.
Barcelonès).

ANNEX 2

Adscripció d’educació secundària obligatò-
ria a batxillerat

Centre concertat d’educació secundària
obligatòria.
Codi: 08007603.Centre: Arrels (Barce-
lona.Barcelonès).

Centre concertat de batxillerat.
Codi: 08007597.Centre: La Salle Congrés
(Barcelona.Barcelonès).

(05.200.146)

EDICTE de 28 de juliol de 2005, pel qual
es notifica la resolució de 5 de juliol de 2005,
que acorda prorrogar la durada màxima de
l’expedient disciplinari incoat per resolució
de 8 de març de 2005 al senyor Fernando
Bueno Cortes.

Atès que no ha estat possible practicar
la notificació de la resolució de 5 de juliol
de 2005, del secretari general del Depar-
tament d’Educació, dictada en la tramita-
ció de l’expedient disciplinari incoat a l’in-
te r í  docent  senyor  Fe rnando Bueno
Cortes, de Barcelona, per resolució de 8
de març de 2005, en aplicació del que
disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada por
la Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica
a la persona interessada que la resolució

de 5 de juliol de 2005 ha prorrogat en tres
mesos, la durada màxima de l’expedient
tal i com preveu l’article 51.2 del regla-
ment de règim disciplinari de la funció
pública de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya (Decret 243/1995, de 27
de juny).

La resolució esmentada és a la seva dis-
posició a les oficines de la Subdirecció
General de la Inspecció de Serveis del De-
partament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Via Augusta, 202-206, planta 5B,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina.

Barcelona, 28 de juliol de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.210.039)


