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RESOLUCIÓ EDC/2489/2005, de 20 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sant Miquel dels Sants, de Vic.

RESOLUCIÓ EDC/2502/2005, de 7 de
juliol, per la qual s’extingeix el concert

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació pel titular del
1197

centre docent privat Sant Miquel dels
Sants, de Vic, en petició d’autorització
d’ampliació d’unitats de l’etapa d’educació infantil, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre 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 a l’àmbit del
sistema educatiu,

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

Full de disposicions i actes administratius

Barcelona, 20 de juliol de 2005
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Mitjançant el Decret 120/2005, de 14 de
juny (DOGC núm. 4407, de 16.6.2005), es
va crear un institut d’educació secundària a
la Bisbal del Penedès.

Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

ANNEX

A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

COMARCA D’OSONA

Serveis territorials: Barcelona II (comarques)
Municipi: Vic.
Localitat: Vic.
Codi: 08030959.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Adreça: c. Manlleu, s/n.
Titular: Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants.
NIF: G08509101.
S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’etapa d’educació infantil, amb 3 unitats amb
capacitat per a 75 llocs escolars i amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 9 unitats amb capacitat
per a 225 llocs escolars, situades a la rda.
de Francesc Camprodon, s/n.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars, situades a la
rda. de Francesc Camprodon, s/n.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 12 unitats amb capacitat per a 360 llocs escolars,
situades al c. Manlleu, s/n.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat per a 140 llocs
escolars i 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a 70
llocs escolars, situades al c. Manlleu, s/n.
Amb caràcter transitori i fins a la seva
extinció: 4 unitats de la modalitat de ciències de la naturalesa i la salut amb capacitat per a 140 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars, situades al c. Manlleu, s/n.
Formació professional de grau mitjà:
Família administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Aquests ensenyaments s’imparteixen al c.
Manlleu, s/n.
Formació professional de grau superior:
Família informàtica:
Cicle formatiu de desenvolupament d’aplicacions informàtiques, amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars
Aquests ensenyaments s’imparteixen al c.
Manlleu, s/n.
(05.206.008)

RESOLUCIÓ EDC/2490/2005, de 16
d’agost, per la qual es disposa l’inici d’activitats d’un institut d’educació secundària
de la Bisbal del Penedès.

Resolc:
—1 Reconèixer a l’institut d’educació secundària que consta a l’annex d’aquesta Resolució l’inici de les seves activitats administratives des de l’1 de juliol de 2005, amb
els termes que s’hi especifiquen.
—2 Els efectes acadèmics dels ensenyaments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2005-2006.
—3 Autoritzar la Direcció General de Centres Educatius i la Direcció General de Personal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funcionament d’aquest nou centre docent públic.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 16 d’agost de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

RESOLUCIÓ EDC/2491/2005, de 26
d’agost, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un col·legi d’educació infantil i primària de Montornès del
Vallès.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;
Per tot això,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària Montornès del Vallès, amb codi
08059792, ubicat al c. Sant Isidre, 13, de
Montornès del Vallès (Vallès Oriental), la nova
denominació específica Mogent.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 26 d’agost de 2005

ANNEX

P. D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

SERVEIS TERRITORIALS
D’EDUCACIÓ A TARRAGONA

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

Comarca: Baix Penedès.
Municipi: la Bisbal del Penedès.
Codi de centre: 43010414.
Adreça: av. de la Diputació, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Baix Penedès Nord.

(05.220.122)

(05.201.030)
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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació de diversos contractes d’obres.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions.

Núm. 1063

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu l’annex.
b) Termini d’execució: vegeu l’annex.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: vegeu
l’annex.
—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista:
vegeu l’annex.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament
d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a
14.00 hores.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax o un telegrama durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—9 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 10.30 hores.
—10 Despeses de l’Anunci: l’import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
—11 Pàgina web on hi ha la informació relativa a la convocatòria i on es poden obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.

Barcelona, 1 de setembre de 2005

Ordeno:

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts individuals per a la participació
del professorat en activitats de formació
permanent realitzades durant el curs 20042005.

ANNEX
Obra núm. 1
Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1106/05)
Obres de consolidació de trams de façana
principal al col·legi d’educació infantil i primària Sant Cosme i Sant Damià del Prat de
Llobregat (Baix Llobregat).
b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 66.790,40
euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup
C complet, categoria A.

Article 2
Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren
a l’annex d’aquesta Ordre.

Obra núm. 2

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter recurrent.

Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1228/05)
Obres d’instal·lació d’ascensor i reparació
finestres a l’institut d’educació secundària
Montilivi de Girona (Gironès).
b) Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost base de licitació: 86.869,07
euros, IVA inclòs.
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup
C complet, categoria A.
(05.244.029)

ORDRE EDC/373/2005, de 2 de setembre,
per la qual es convoca concurs públic per
a la concessió d’ajuts individuals al professorat per participar en cursos d’especialització, màsters, cursos de postgrau i altres
activitats de formació permanent, durant el
curs 2004-2005.
En l’actual ordenació del sistema educatiu es reconeix la formació permanent com
a una responsabilitat de les administracions
educatives, les quals han d’establir els mitjans oportuns per tal d’afavorir la formació
del professorat.
El Pla de formació permanent del Departament d’Educació inclou, entre els seus objectius, el de potenciar i incentivar la participació del professorat en les activitats de
formació, i preveu per aquest motiu la concessió d’ajuts econòmics per a les despeses generades per l’assistència a les activitats de formació.
De conformitat amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions;
En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa,
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Article 3
Destinar a la resolució d’aquest concurs
la quantitat total màxima de 236.400,00
euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/482130100/4231 del centre gestor
EN02, del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2005.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la consellera d’Educació en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els
articles 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, 2 de setembre de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Annex
Bases
—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la
concessió d’ajuts individuals al professorat
per a les despeses originades per la seva
participació en les diferents activitats esmentades a continuació i segons els conceptes indicats:
Activitats
a) Cursos de postgrau o màsters:
Universitat de Barcelona
1. Diploma d’Especialització en Audició i
Llenguatge. 2n curs. Facultat de Psicologia.
Departament de Psicologia Bàsica.

Full de disposicions i actes administratius

2. Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius. Bianual. 1r any. Facultat de
Pedagogia. Departament de Didàctica i
Organització Educativa.
3. Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius. Anual. Facultat de Pedagogia. Departament de Didàctica i Organització Educativa.
4. Postgrau en Educació i Conflicte. La
Mediació com a Recurs. Facultat de Formació del Professorat. Departament de
Teoria i Història de l’Educació.
5. Postgrau d’Especialització en la Comunitat Sorda. Facultat de Formació del
Professorat. Departament de Psicologia
Evolutiva i Educació.
6. Postgrau en Problemes de Comportament en el Context Escolar. Facultat de Formació del Professorat. Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.
7. Postgrau en Educació Emocional. Facultat de Pedagogia. Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.
Universitat Autònoma de Barcelona
1. Postgrau en Audició i Llenguatge. 2n
any. Facultat de Psicologia. Departament de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
2. Postgrau d’Especialització en Pedagogia Terapèutica. Facultat de Ciències de
l’Educació. Departament de Pedagogia
Aplicada.
3. Postgrau de Direcció de Centres Educatius. Facultat de Ciències de l’Educació.
Departament de Pedagogia Aplicada.
4. Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius (curs a distància). Facultat de
Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada.
5. Postgrau de Direcció i Gestió de Centres Educatius (curs a distància). Facultat de
Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada.
6. Postgrau en Atenció Socioeducativa a
l’Alumnat d’Origen Immigrant i Minoritari.
Institut de Ciències de l’Educació.
7. Màster en Educació, Immigració i Minories. Institut de Ciències de l’Educació.
8. Postgrau de Mediació a l’Àmbit Socioeducatiu. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada.
9. Postgrau de Mediació per a la Integració Social. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada.
Universitat de Girona
Màster en Audició i Llenguatge. 1r any.
Facultat d’Educació i Psicologia. Departament de Pedagogia.
Universitat de Lleida
1. Màster en Trastorns d’Audició i Llenguatge. 2n any. Facultat de Ciències de
l’Educació. Departament de Pedagogia i
Psicologia.
2. Postgrau en Educació Emocional. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia i Psicologia.
b) Activitats de formació realitzades dins
del Pla de formació permanent i organitzades directament pel Departament d’Educació o pels diferents instituts de ciències de
l’educació (ICE) de les universitats de
Catalunya.
c) Cursos inclosos en l’ensenyament oficial d’idiomes (EOI).

Conceptes
1) Despeses de matrícula.
2) Despeses de desplaçaments.
3) Despeses de telèfon en el cas de cursos no presencials.
Per a les activitats incloses en l’apartat a)
es tindran en compte tots els conceptes; per
a les activitats incloses en l’apartat b) es
tindran en compte els conceptes 2) i 3), i
per a les activitats incloses en l’apartat c)
només es tindrà en compte el concepte 2).
—2 Destinataris
Pot sol·licitar un ajut el professorat d’ensenyament no universitari en actiu amb
destinació en centres docents públics de
Catalunya, el professorat de centres docents
privats concertats que estigui en nòmina de
pagament delegat del Departament d’Educació, els professionals dels serveis educatius del Departament d’Educació i els funcionaris del cos d’inspectors d’educació i
del cos d’inspectors al servei de l’administració educativa que exerceixen la funció inspectora en l’àmbit territorial de Catalunya.
—3 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatòria està disponible a l’adreça electrònica
http://www.xtec.net/formacio. La publicació
a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com dels diferents llistats i
resolucions, no tindrà efectes pel que fa al
còmput dels terminis.
—4 Característiques i quantia dels ajuts
4.1 Els ajuts, que es faran efectius en
un sol lliurament, es concediran per l’assistència a activitats de formació dutes a terme durant el curs 2004-2005 i directament
relacionades amb el lloc de treball de la
persona sol·licitant. Les activitats han d’haver finalitzat abans de l’1 de setembre de
2005.
4.2 La quantia dels ajuts serà fixada individualment segons les prioritats establertes en el punt 5 d’aquestes bases, la tipologia del programa de l’activitat, la durada,
les despeses de matrícula i el lloc on es
realitzi.
4.3 Per a una activitat determinada no
es podran concedir més de 600,00 euros
en concepte de matrícula ni més de 450,00
euros en concepte de desplaçaments i/o
telèfon.
4.4 L’import total dels ajuts concedits a
un beneficiari determinat no podrà superar
els 1.200,00 euros.
4.5 No es concediran ajuts per a matrícula en les activitats en què l’import sigui
inferior a 48,00 euros.
4.6 No es concediran ajuts per a desplaçaments quan:
El nombre total de quilòmetres recorreguts durant tota l’activitat sigui inferior a 400.
Els costos del transport públic siguin inferiors a 24,00 euros.
Els desplaçaments siguin dins la mateixa població del centre de treball o de residència de la persona sol·licitant.
4.7 No es concediran ajuts per a aquelles activitats per a les quals la persona sol·licitant ja hagi rebut algun altre ajut o beca.
4.8 S’aplicarà als ajuts la retenció
d’IRPF que correspongui.
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—5 Prioritats
Per a la concessió dels ajuts s’establiran
les prioritats següents:
Prioritat 1: les activitats incloses en l’apartat a) de la base 1 d’aquesta convocatòria.
Prioritat 2: les activitats incloses en l’apartat b) de la base 1 d’aquesta convocatòria.
Prioritat 3: les activitats incloses en l’apartat c) de la base 1 d’aquesta convocatòria.
—6 Presentació de sol·licituds, terminis i
documentació a aportar
6.1 Per prendre part en aquesta convocatòria s’ha de presentar una sol·licitud,
segons el model que es trobarà a disposició de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Educació i als
seus serveis territorials, i també a Internet,
a l’adreça electrònica http://www.xtec.net/
formacio. La sol·licitud s’adreçarà al director general d’Ordenació i Innovació Educativa.
6.2 S’haurà d’emplenar una sol·licitud
per a cada una de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut.
6.3 Les sol·licituds s’han de presentar a
la seu central del Departament d’Educació,
als seus serveis territorials o a qualsevol dels
llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que
s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel
personal de correus abans de ser certificada.
Qualsevol falsedat en les dades que es
fan constar a la sol·licitud comportarà l’exclusió del sol·licitant.
6.4 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 26 de setembre de 2005.
6.5 La documentació que cal adjuntar
a la sol·licitud és la següent:
a) Fotocòpia compulsada del full d’inscripció o matrícula en què s’especifiqui l’import de la despesa, així com justificació
d’haver-se efectuat el pagament corresponent.
b) Fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència expedit per l’entitat organitzadora de l’activitat. No caldrà aquesta fotocòpia en el cas dels certificats emesos directament pel Departament d’Educació o
pels diferents instituts de ciències de l’educació (ICE).
c) En el cas del professorat de centres
privats concertats o de centres municipals,
certificat de la direcció del centre en què es
faci constar que la persona sol·licitant ha
estat treballant al centre durant el curs 20042005. Així mateix, en el cas del professorat
de centres privats concertats, es farà constar també que es troba en nòmina de pagament delegat.
d) Programa de l’activitat o descripció
dels seus continguts, si es tracta d’una de
les activitats especificades a la base 1.a).
e) En el cas de desplaçaments en transport públic, originals dels justificants de la
despesa. Aquesta documentació original
podrà ser recollida fins al 31 de gener de
2006 a la Subdirecció General de Formació
Permanent i Recursos Pedagògics. Si no es
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retira la documentació en el termini establert,
s’entendrà que les persones interessades
renuncien a recuperar-la.
6.6 Als beneficiaris dels ajuts convocats
per aquesta Ordre no se’ls aplicaran les prohibicions establertes a l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en tractar-se de personal
docent sostingut amb fons públics i tenint
en compte la naturalesa dels ajuts.
—7 Comissió de selecció
7.1 Una comissió que estarà constituïda pels membres següents o persones en
qui deleguin farà la selecció de les persones participants:
El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, que actuarà com a president.
La cap del Servei de Programació, Avaluació i Recursos Pedagògics de la Subdirecció General de Formació Permanent i
Recursos Pedagògics.
El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional de
la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.
Dos tècnics de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals
actuarà com a secretari.
7.2 Els membres d’aquesta comissió
estan afectats per les causes d’abstenció i
recusació previstes als articles 28 i 29 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
—8 Resolució de la convocatòria
8.1 Es delega en el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatòria.
8.2 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Educació i dels
seus serveis territorials la llista provisional
de sol·licituds admeses, no admeses i excloses. En aquesta llista hi constaran el nom,
els cognoms, el número de DNI i, si escau,
les dades de l’ajut concedit o el motiu d’exclusió. Així mateix, es publicarà una llista de
defectes en la documentació presentada per
tal que puguin ser esmenats.
Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva publicació als taulers d’anuncis esmentats.
Durant aquest mateix termini, les persones interessades podran esmenar, si escau,
els defectes en la documentació presentada.
8.3 Les reclamacions presentades s’estimaran o es desestimaran en la resolució
d’aprovació de la llista definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses, que
es farà pública als taulers d’anuncis de la
seu central del Departament d’Educació i
dels seus serveis territorials. Després de la
publicació de la resolució definitiva es procedirà a tramitar la corresponent ordre de
pagament.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos comptat des de l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
Contra la resolució definitiva de sol·licituds
admeses, no admeses i excloses, que exhaureix la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el corresponent
jutjat contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà
de la seva publicació als taulers d’anuncis
de la seu central del Departament d’Educació i dels seus serveis territorials, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general d’Ordenació i Innovació Educativa
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació als taulers d’anuncis de la seu central del Departament d’Educació i dels seus serveis territorials, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
—9 Les persones beneficiàries dels ajuts
objecte d’aquesta convocatòria estaran obligades a facilitar tota la informació que els
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents.
L’aplicació dels fons percebuts per al compliment de la finalitat subvencionada es justificarà mitjançant els documents esmentats
a la base 6.5 d’aquest annex.
(05.210.022)

RESOLUCIÓ EDC/2501/2005, d’1 de
setembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre privat de formació d’adults Centros de Formación DISCED, de Tarragona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel titular del centre privat de formació
d’adults Centros de Formación DISCED, de
Tarragona, en petició d’autorització d’obertura d’un centre, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret pel que
estableixen 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; l’Ordre de 19 de juliol de
1994, per la qual s’estableix el règim d’autorització de centres de formació d’adults,
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 Centros de Formación DIS1201

CED, de Tarragona, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre general de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 1 de setembre de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Codi: 43010700.
Denominació: Centros de Formación DISCED.
Adreça: carrer Dr. Zamenhoff, 3, baixos, i
carrer Castaños, 5.
Titular: Centres de Formació DISCED, SL.
S’autoritza l’obertura del centre privat de
formació d’adults Centros de Formación
DISCED, de Tarragona, amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
S’autoritzen els ensenyaments corresponents a la formació bàsica de les persones
adultes: el cicle de formació instrumental i
el cicle d’educació secundària. També s’incorporarà la perspectiva de gènere a les
activitats educatives i formatives.
El centre autoritzat ha de notificar la data
de la seva posada en funcionament efectiva a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, amb una
antelació mínima de quinze dies naturals
respecte a l’inici de les activitats autoritzades, i acreditar documentalment la suficiència i idoneïtat del professorat, d’acord amb
els articles 8.1 i 8.2 de l’Ordre de 19 de juliol de 1994, que estableix el règim d’autorització de centres de formació d’adults.
Espais disponibles: 7 aules, despatx/secretaria, espai polivalent i serveis higiènics.
(05.235.069)

RESOLUCIÓ EDC/2502/2005, de 7 de juliol, per la qual s’extingeix el concert educatiu del centre docent privat concertat Liceu Sant Jordi, de Barcelona.

Full de disposicions i actes administratius

Per la Resolució EDC/1673/2005, de 19
de maig (DOGC núm. 4398, de 3.6.2005),
es va autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Liceu Sant Jordi, de
Barcelona, a la fi del curs 2004-2005.
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 Direcció General de Centres Educatius,

1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:
Resolc:
Declarar extingit el concert educatiu en el
nivell d’educació secundària obligatòria del
centre docent privat concertat Liceu Sant
Jordi, de Barcelona, amb codi 08006431,
amb efectes a partir de la fi del curs 20042005.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 7 de juliol de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(05.235.064)

RESOLUCIÓ EDC/2522/2005, d’1 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat La Salle Bonanova, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat La Salle Bonanova, de
Barcelona, en petició d’obertura de l’etapa
d’educació infantil, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica

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

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

ANNEX

140 llocs escolars; 4 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars, i 4 unitats de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 140 llocs escolars.
(05.244.031)

RESOLUCIÓ EDC/2523/2005, d’1 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat La Salle Gràcia, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat La Salle Gràcia, de
Barcelona, en petició d’ampliació dels ensenyaments de formació professional de
grau superior, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del sistema educatiu; el
Reial Decret 362/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional específica, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08003907.
Denominació: La Salle Bonanova.
Adreça: pg. de la Bonanova, 8.
Titular: Gns. de les Escoles Cristianes.
NIF: Q0800055F.
S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació infantil amb 15 unitats amb capacitat per
a 375 llocs escolares, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2005-2006:
Educació infantil: 15 unitats amb capacitat per a 375 llocs escolars.
Educació primària: 30 unitats amb capacitat per a 750 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 16 unitats amb capacitat per a 480 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars; i 8 unitats en la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 280 llocs escolars.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 4 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a
1202

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

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

Núm. 1063

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08007032.
Denominació: La Salle Gràcia.
Adreça: pl. del Nord, 14.
Titular: Gns. de les Escoles Cristianes.
NIF: Q0800055F.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
següents:
Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
Família de comerç i màrqueting: cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars i cicle formatiu comerç internacional
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2005-2006.
Família d’edificació i obra civil: cicle formatiu de desenvolupament i aplicacions de
projectes de la construcció amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre a l’inici del curs
2005-2006:
Autorització d’obertura:
Educació secundària obligatòria: 12 unitats amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars i 4 unitats en la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 4 unitats de la modalitat de d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a
140 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàtiques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars i cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.
Família de electricitat i electrònica: cicle
formatiu de sistemes de telecomunicació i
informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.
Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.
Família de comerç i màrqueting: cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars i cicle formatiu de comerç internacional
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.
Família d’edificació i obra civil: cicle formatiu de desenvolupament i aplicacions de

projectes de la construcció amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.
(05.244.032)

RESOLUCIÓ EDC/2524/2005, de 26
d’agost, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat El Petit Avet, de Ripoll.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials
d’Educació pel titular del centre docent
privat El Petit Avet, de Ripoll, en petició de
l’ampliació d’unitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat El
Petit Avet, de Ripoll, per ampliació d’unitats
del nivell d’educació preescolar, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Girona, 26 d’agost de 2005

Titular: Llar d’infants El Petit Avet, SCCL.
NIF: F17597766.
S’autoritza l’ampliació d’1 unitat d’educació preescolar, amb efectes a partir del
curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 5 unitats d’educació preescolar, amb capacitat per a 74 llocs
escolars.
(05.220.114)

RESOLUCIÓ EDC/2525/2005, d’11 d’agost,
per la qual es disposa el trasllat de domicili
del col·legi d’educació infantil i primària La
Tordera, de Santa Maria de Palautordera.
El col·legi d’educació infantil i primària La
Tordera, de Santa Maria de Palautordera,
amb codi de centre 08058945, ha estat
ubicat provisionalment a l’edifici situat al
passeig Doctor Barri, s/n, de Santa Maria
de Palautordera (Vallès Oriental).
Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:
—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i primària La Tordera, de Santa Maria de
Palautordera, amb codi de centre 08058945,
al passatge Margarida, 1, de Santa Maria
de Palautordera (Vallès Oriental), amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs 2005-2006.
—2 Els Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les mesures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.
Barcelona, 11 d’agost de 2005
Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius
(05.201.027)

RESOLUCIÓ EDC/2526/2005, de 16
d’agost, per la qual s’implanten ensenyaments de batxillerat en un centre docent
públic de Gironella.

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

El Decret 82/1996, de 5 de març, estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, el currículum i l’avaluació del qual
es troben desplegats a l’Ordre de 31 de juliol
de 1998.

ANNEX

Per tal d’adequar l’oferta d’aquests ensenyaments a les necessitats educatives,

P . D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

COMARCA DEL RIPOLLÈS

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Ripoll.
Núm. de codi: 17006654.
Denominació: El Petit Avet.
Adreça: c. Vinyes, 1.
1203

Resolc:
—1 Implantar els ensenyaments de batxillerat en la modalitat d’arts al centre docent
públic que tot seguit es detalla, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs escolar 2005-2006.

Full de disposicions i actes administratius

Serveis Territorials d’Educació
a Barcelona II (comarques)
Comarca: Berguedà.
Municipi: Gironella.
Denominació: IES de Gironella.
Codi de centre: 08044971.
—2 La Direcció General de Centres Educatius i la Direcció General de Personal
Docent adoptaran les mesures necessàries
per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de Centres Educatius.
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 Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 16 d’agost de 2005
P. D.

(Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)
Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius
(05.201.025)
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