
1205

Núm. 1064
Generalitat de Catalunya
Departament
d’Educació

Adreça Internet: http://www.gencat.net/educacio/depart/indnorma.htm

Núm. 1064, any XXIII, setembre 2005

SUMARI

RESOLUCIÓ EDC/2549/2005, de 6 de
setembre, per la qual s’amplia l’import
destinat al Programa cooperatiu per al
foment de la reutilització de llibres de
text i material didàctic complementari als
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics que imparteixen ensenyaments obli-
gatoris durant el curs escolar 2005-2006.
(DOGC núm. 4468, de 13.9.2005). ...... 1206

RESOLUCIÓ EDC/2550/2005, de 21
de juliol, per la qual s’autoritza l’ober-
tura del centre docent privat Eixample
Clínic, de Barcelona. (DOGC núm. 4468,
de 13.9.2005). ...................................... 1206

RESOLUCIÓ EDC/2551/2005, de 26
d’agost, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Mare de Déu del
Coll, de Barcelona. (DOGC núm. 4468,
de 13.9.2005). ...................................... 1206

RESOLUCIÓ EDC/2563/2005, de 16
d’agost, per la qual s’autoritza l’ober-
tura del centre docent privat Perruque-
ria i Estètica, de Vic. (DOGC núm. 4469,
de 14.9.2005). ...................................... 1207

RESOLUCIÓ EDC/2566/2005, de 26
d’agost, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura
del centre d’educació preescolar Pine-
da, de Vila-seca. (DOGC núm. 4469,
de 14.9.2005). ...................................... 1207

RESOLUCIÓ EDC/2568/2005, d’1 de
setembre, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura del
centre municipal de formació d’adults
Castellar del Vallès, de Castellar del Vallès.
(DOGC núm. 4469, de 14.9.2005). ...... 1208

FULL DE DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS DEL

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/2569/2005, de 31
d’agost, per la qual es disposa el co-
mençament de les activitats d’un col·le-
gi d’educació especial de Rubí. (DOGC
núm. 4469, de 14.9.2005). ................... 1208

RESOLUCIÓ EDC/2570/2005, de 26
d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre d’educació preescolar La For-
miga, de Vila-seca. (DOGC núm. 4469,
de 14.9.2005). ...................................... 1208

RESOLUCIÓ EDC/2571/2005, de 30
d’agost, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Mare de Déu de la Mi-
sericòrdia, de Reus. (DOGC núm. 4469,
de 14.9.2005). ...................................... 1209

RESOLUCIÓ EDC/2567/2005, d’1 de
setembre, per la qual s’autoritzen els
programes de garantia social que es po-
dran impartir durant el curs 2005-2006.
(DOGC núm. 4470, de 15.9.2005). ...... 1209

DECRET 189/2005, de 13 de setem-
bre, de ratificació d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya. (DOGC
núm. 4470, de 15.9.2005). ................... 1216

EDICTE de 20 de juliol de 2005, pel qual
es notifica la proposta de resolució for-
mulada en la instrucció de l’expedient
disciplinari incoat per la Resolució de
19 d’octubre de 2004 al senyor Benito
Fernández Plazas. (DOGC núm. 4470,
de 15.9.2005). ...................................... 1217

RESOLUCIÓ EDC/2604/2005, de 16
d’agost, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Copérnico, de Barcelona.
(DOGC núm. 4471, de 16.9.2005). ...... 1217

RESOLUCIÓ EDC/2605/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura
del centre d’educació preescolar Bru-

si, de Barcelona. (DOGC núm. 4471,
de 16.9.2005). ...................................... 1217

RESOLUCIÓ EDC/2606/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura del
centre privat d’educació preescolar
Querubí, de Girona. (DOGC núm. 4471,
de 16.9.2005). ...................................... 1218

RESOLUCIÓ EDC/2607/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza l’ober-
tura del centre d’educació preescolar
Nexe, de Barcelona. (DOGC núm. 4471,
de 16.9.2005). ...................................... 1218

RESOLUCIÓ EDC/2608/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura de l’Escola
de Música del Guinardó, de Barcelona.
(DOGC núm. 4471, de 16.9.2005). ...... 1218

RESOLUCIÓ EDC/2610/2005, de 13
de setembre, per la qual es modifica la
Resolució EDC/2279/2005, de 19 de
juliol, per la qual es convoquen proves
específiques d’accés als ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica
d’esport en les especialitats de futbol,
futbol sala i primer nivell d’excursionis-
me a l’IES Centre d’Alt Rendiment Es-
portiu (CAR), de Sant Cugat del Vallès.
(DOGC núm. 4471, de 16.9.2005). ...... 1219

RESOLUCIÓ EDC/2603/2005, de 16
d’agost, per la qual es fa pública la con-
cessió de llicències retribuïdes per dur
a terme treballs de recerca i estudis di-
rectament relacionats amb els llocs de
treball durant el curs 2005-2006, desti-
nades al funcionariat de carrera dels cos-
sos docents i dels cossos d’inspecció.
(DOGC núm. 4471, de 16.9.2005). ...... 1219

RESOLUCIÓ EDC/2616/2005, d’1 de
setembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre municipal de formació d’adults
Timó, de Montgat. (DOGC núm. 4472,
de 19.9.2005). ...................................... 1223



Full de disposicions i actes administratius

1206

RESOLUCIÓ EDC/2617/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza la mo-
dificació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Prat, de Barcelona.
(DOGC núm. 4472, de 19.9.2005). ...... 1224

ANUNCI de convocatòria per a l’adju-
dicació d’un contracte d’obres. (DOGC
núm. 4472, de 19.9.2005). ................... 1224

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2005,
per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matrícula de l’alumnat del
curs d’anglès a distància That’s English,
per al curs 2005-2006, a les escoles
oficials d’idiomes. ................................. 1225

RESOLUCIÓ EDC/2549/2005, de 6 de se-
tembre, per la qual s’amplia l’import desti-
nat al Programa cooperatiu per al foment
de la reutilització de llibres de text i material
didàctic complementari als centres docents
sostinguts amb fons públics que impartei-
xen ensenyaments obligatoris durant el curs
escolar 2005-2006.

Per la Resolució EDC/1434/2005, de 9 de
maig, es va regular el Programa cooperatiu
per al foment de la reutilització de llibres de
text i material didàctic complementari als
centres docents sostinguts amb fons públics
que imparteixen ensenyaments obligatoris
durant el curs escolar 2005-2006 (DOGC
núm. 4384, de 13.5.2005).

El punt segon de la Resolució esmentada
destinava al funcionament d’aquest progra-
ma un import total màxim d’1.200.000,00
euros, amb càrrec al  crèdit EN04 D/
226131500/4222 dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2005.

Vista la quantitat de sol·licituds rebudes
i d’acord amb la proposta presentada per
la comissió de selecció prevista al punt cin-
què de l’annex de la Resolució, cal augmen-
tar la dotació destinada a aquesta actua-
ció.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Educatius,

Resolc:

Ampliar en 845.000,00 euros l’import des-
tinat al Programa cooperatiu per al foment
de la reutilització de llibres de text i material
didàctic complementari als centres docents
sostinguts amb fons públics que impartei-
xen ensenyaments obligatoris durant el curs
escolar 2005-2006, fixat al punt 2 de la
Resolució EDC/1434/2005, de 9 de maig,
que queda establert en 2.045.000,00 euros,
a càrrec de la partida pressupostària EN04
D/226131500/4222.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant de la con-
sellera 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 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 6 de setembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.249.057)

RESOLUCIÓ EDC/2550/2005, de 21 de ju-
liol, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Eixample Clínic, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre docent privat Eixample Clínic, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Reial decret 362/2004, de 5 de març,
pel qual s’estableix l’ordenació general de
la formació professional específica; el Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’or-
denació de la formació professional a l’àm-
bit del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Eixample Clínic, de Barcelona, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-

tícia de Catalunya, en el termini de dos
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, 21 de juliol de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08065691.
Denominació: Eixample Clínic.
Adreça: c. Villarroel, 170.
Titular: Fund. Priv. Clínic per a la Recerca
Biomèdica.
NIF: G59319681.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Eixample Clínic, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau superior.
Família de sanitat:
Cicle formatiu d’imatge per al diagnòstic

amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 20 llocs escolars.

(05.201.022)

RESOLUCIÓ EDC/2551/2005, de 26
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Mare de Déu del Coll, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Mare de Déu del Coll, de
Barcelona, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
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ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

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

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que dis-
posen 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, 26 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08010547.
Denominació: Mare de Déu del Coll.
Adreça: c. Santuari, 28-30.
Titular: Parròquia Mare de Déu del Coll.
NIF: Q0800223J.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, amb NIF
Q0700021I, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2005-2006. El nou titular se subro-
ga en totes les obligacions i els drets dels
concerts educatius subscrits amb el titular
anterior. En conseqüència, els correspo-
nents serveis territorials del Departament
d’Educació efectuaran els tràmits necessa-
ris per incloure les modificacions escaients
en els documents administratius correspo-
nents.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat

per a 73 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

amb capacitat per a 120 llocs escolars.

(05.220.112)

RESOLUCIÓ EDC/2563/2005, de 16
d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Perruqueria i Estètica,
de Vic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre docent privat Perruqueria i Estètica,
de Vic, en petició d’autorització d’obertura,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el 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 determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació
professional en l’àmbit del sistema educa-
tiu,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Perruqueria i Estètica, de Vic, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 16 d’agost de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA D’OSONA

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vic.
Localitat: Vic.
Codi: 08064581.
Denominació: Perruqueria i Estètica.
Adreça: c. Pare Gallisà, 15-17.
Titular: Escola Taller, SL.
NIF: B60492022.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Perruqueria i Estètica, de Vic, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Formació professional específica:
Cicles formatius de grau mitjà
Família Imatge Personal
Cicle formatiu d’Estètica Personal Deco-

rativa, amb 1 grup, amb capacitat per a 30
llocs escolars.

Cicle formatiu de Perruqueria, amb 2
grups, amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

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

(05.201.028)

RESOLUCIÓ EDC/2566/2005, de 26
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
d’educació preescolar Pineda, de Vila-seca.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular del
centre d’educació preescolar Pineda, en pe-
tició d’autorització de modificació de l’au-
torització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre d’educació pre-
escolar Pineda, de Vila-seca, per ampliació
de dues unitats, en els termes que s’espe-
cifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Tarragona, 26 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Vila-seca.
Localitat: Vila-seca.
Codi: 43008158.
Denominació: Pineda.
Adreça: c. Jacint Verdaguer, 6.
Titular: Pineda, Centre d’Educació Infantil,
SCCL.
NIF: F43575612.

S’autoritza l’ampliació de dues unitats
d’educació preescolar, amb capacitat per a
33 llocs escolars.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 6 unitats, amb ca-

pacitat per a 91 llocs escolars.

(05.220.120)

RESOLUCIÓ EDC/2568/2005, d’1 de se-
tembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
municipal de formació d’adults Castellar del
Vallès, de Castellar del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da per l’Ajuntament de Castellar del Vallès,
titular del centre municipal de formació
d’adults Castellar del Vallès, en petició de
canvi en els ensenyaments, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret 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, que n’estableix el règim d’autoritza-
ció, 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre municipal de for-
mació d’adults Castellar del Vallès, de Cas-
tellar del Vallès, per canvi en els ensenya-
ments, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre general de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que no posa
fi a la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el termi-
ni d’un mes a comptar del dia següent al de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen 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, 1 de setembre de 2005

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

ANNEX

Municipi: 08211 Castellar del Vallès.
Localitat: Castellar del Vallès.
Denominació: centre municipal de formació
d’adults Castellar del Vallès.
Codi: 08056018.
Adreça: Pedrissos, 9, baixos.
Titular: Ajuntament de Castellar del Vallès.
NIF: P-0805000-G.
Instal·lacions: 6 aules, espai polivalent, des-
patx/secretaria, sala del professorat i ser-
veis higiènics.

S’autoritzen els ensenyaments correspo-
nents a la formació bàsica de les persones
adultes que inclouen el cicle de formació
instrumental i el cicle d’educació secundà-
ria, amb efectes a partir de l’endemà de la
seva publicació d’aquesta Resolució al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(05.235.067)

RESOLUCIÓ EDC/2569/2005, de 31
d’agost, per la qual es disposa el comen-
çament de les activitats d’un col·legi d’edu-
cació especial de Rubí.

Mitjançant el Decret 164/2005, de 26 de
juliol, (DOGC núm. 4436, de 28.7.2005), es
va crear el col·legi d’educació especial a
Rubí.

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

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer al col·legi d’educació especi-

al que es detalla a l’annex d’aquesta dispo-
sició, creat pel Decret 164/2005, de 26 de
juliol, l’inici de la seva activitat administrati-
va des de l’1 de juliol de 2003, amb els
termes que s’hi especifiquen.

Article 2
Els efectes acadèmics dels ensenyaments

que s’implanten es consideren des de l’inici
del curs escolar 2003-2004.

Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres

Educatius i la Direcció General de Personal
Docent perquè adoptin les mesures com-
plementàries que exigeixi el funcionament
d’aquest nou col·legi d’educació especial.

Barcelona, 31 d’agost de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació al Vallès Oc-
cidental

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Rubí.
Unitat de població: Rubí.
Codi de centre: 08054368.
Adreça: c. de Mallorca, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
especial.
Ensenyaments que s’implanten: educació
especial.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ca n’Oriol.

(05.235.065)

RESOLUCIÓ EDC/2570/2005, de 26
d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar La Formiga,
de Vila-seca.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la representant
de la titularitat del centre La Formiga, en
petició d’autorització d’obertura d’un cen-
tre d’educació preescolar, es va instruir el
corresponent expedient.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar La Formiga, de Vila-seca,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 19 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Tarragona, 26 d’agost de 2005

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

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

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis Territorials: Tarragona.
Municipi: Vila-seca.
Localitat: Vila-seca.
Núm. de codi: 43010426.
Denominació: La Formiga.
Adreça: c. Sant Jordi, 25.
Titular: Associació Suport, serveis a la fa-
mília, la dona i la infància.
NIF: G43738137.

Autorització d’obertura del centre d’edu-
cació preescolar La Formiga, de Vila-seca,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-
2006.

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

Autorització d’obertura:
Educació preescolar, 3 unitats, amb ca-

pacitat per a 41 llocs escolars.

(05.220.115)

RESOLUCIÓ EDC/2571/2005, de 30
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Mare de Déu de la Misericòr-
dia, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular del
centre docent privat Mare de Déu de la
Misericòrdia, de Reus, en petició de canvi
de denominació de la titularitat i del centre,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu de la Misericòrdia, de Reus,
per canvi de denominació de la titularitat i
del centre, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Tarragona, 30 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC núm. 2904)

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

ANNEX

COMARCA DEL BAIX CAMP

Serveis territorials: Tarragona.
Localitat: Reus.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002375.
Denominació: Mare de Déu de la Misericòr-
dia.
Adreça: c. Antoni Gaudí, 20.
Titular: Escola Mare de Déu de la Misericòr-
dia, SCCL.
NIF: F43092261.

S’autoritza el canvi de denominació de la
titularitat, que passa a ser Escola Maria Cor-
tina, SCCL.

S’autoritza el canvi de denominació es-
pecífica, que passa a ser Maria Cortina, amb
efectes des de l’inici del curs escolar 2005-
2006.

(05.235.051)

RESOLUCIÓ EDC/2567/2005, d’1 de se-
tembre, per la qual s’autoritzen els progra-
mes de garantia social que es podran im-
partir durant el curs 2005-2006.

Per la Resolució EDC/910/2005, de 31 de
març, es va obrir convocatòria per a la pre-

sentació de sol·licituds per impartir progra-
mes de garantia social durant el curs 2005-
2006 (DOGC núm. 4358, de 7.4.2005).

En compliment del que disposa el punt 9
de l’esmentada Resolució, examinats el con-
tingut dels projectes presentats, la idoneï-
tat de la seva implantació en la zona i, si
s’escau, el funcionament del projecte en
cursos anteriors,

Resolc:

—1 Autoritzar com a programes de garan-
tia social els projectes formatius que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució, que
es podran impartir durant el curs 2005-
2006.

—2 Denegar els projectes formatius que
no consten a l’annex d’aquesta Resolució
atès que, aplicant els criteris que figuren a
l’article 9 de la resolució de convocatòria,
no procedeix la seva autorització.

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, es podrà inter-
posar recurs contenciós administrat iu
davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que dis-
posa l’article 46.1 de la Llei 28/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades
podran interposar potestativament recurs
de reposició, previ al recurs contenciós ad-
ministratiu, 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 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 de setembre de 2005

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

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Programa: Pla de transició al treball. PTT.

Localitat: Cornellà de Llobregat.
Perfil: auxiliar de muntatge i manteniment
d’equips informàtics; auxiliar de muntatge i
manteniment d’instal·lacions climàtiques.
Codi: 08960019.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Cornellà de
Llobregat. Pl. Almogàvers, s/n. Barri Sant
Ildefons (Edif. Roger de Llúria). 08940
Cornellà de Llobregat.
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Localitat: el Prat de Llobregat.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 08960014.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament del Prat de
Llobregat. Lo Gaiter del Llobregat, 121-123
(IES Illa dels Banyols). 08220 el Prat de
Llobregat.

Localitat: Igualada.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960048.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament d’Igualada.
Sant Vicenç, 27 (IES Joan Mercader). 08700
Igualada.

Localitat: Martorell.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960018.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Martorell.
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 1. Polígon
La Torre (Ca n’Oliveras). 08760 Martorell.

Localitat: Molins de Rei.
Perfil: auxiliar de comerç i magatzem; auxi-
liar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960047.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Molins de
Rei. Francesc Layret, 15 Pol. Pla (centre
d’ocupació i desenvolupament). 08750
Molins de Rei.

Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960015.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat. Sant Ramon, 132 (CEIP Josep
Milà i Gelabert). 08830 Sant Boi de Llo-
bregat.

Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Perfil: auxiliar de soldadura i màquines-ei-
nes; auxiliar en establiments hotelers.
Codi: 08960058.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat. Ctra. Sanson, s/n (Centre
Collserola). 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Localitat: Viladecans.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de reparació i manteniment
d’automòbils.
Codi: 08960017.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Viladecans.
Can Calderon. C. Andorra, 64. 08840
Viladecans.

Programa: organitzats per administracions
locals.

Localitat: Castelldefels.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar d’hoteleria; auxiliar de man-
teniment d’edificis.
Codi: 08960091.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament

de Castelldefels. Giralda, 6. 08860 Cas-
telldefels.

Localitat: Esparreguera.
Perfil: auxiliar de jardiner; auxiliar de fuste-
ria d’alumini.
Codi: 08960218.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
d’Esparreguera. Pl. Ajuntament, 1. 08292
Esparreguera.

Localitat: Sant Andreu de la Barca.
Perfil: auxiliar de comerç.
Codi: 08960175.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca. Pl. Anselm Cla-
vé, 2-4. 08740 Sant Andreu de la Barca.

Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Perfil: auxiliar d’atenció al públic.
Codi: 08960150.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Sant Feliu (centre municipal de formació
ocupacional). C. de l’Hospitalet, 25. 08980
Sant Feliu de Llobregat.

Localitat: Viladecans.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració; auxiliar en electricitat i lampisteria.
Codi: 08960093.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Vi ladecans. Jaume Abri l ,  2. 08840
Viladecans.

Programa: organitzats per altres entitats.

Localitat: Castelldefels.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08960146.
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
Herpa, SCP. Dr. Fleming, 54, baixos. 08860
Castelldefels.

Localitat: Esplugues de Llobregat.
Perfil: auxiliar d’oficina; auxiliar d’instal·lador
d’aire condicionat i fred; auxiliar d’instal·-
lador/a elèctric; auxiliar de manteniment i re-
paració de motocicletes.
Codi: 08960095.
Adreça del centre organitzador: Centre d’Es-
tudis Isoveri. Eduard Toldrà, 36-38. 08950
Esplugues de Llobregat.

Localitat: Esplugues de Llobregat.
Perfil: auxiliar de lampista.
Codi: 08960173.
Adreça del centre organitzador: DINOR Cen-
tre d’Estudis. Eduard Toldrà, 36-38. 08950
Esplugues de Llobregat.

Localitat: Igualada.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08019551.
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
Igualada. C. Sant Josep, 110-112. 08700
Igualada.

Localitat: Igualada.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració; auxiliar d’imatge personal.
Codi: 08019502.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
d’Igualada. Pl. Castells, 10. 08700 Iguala-
da.

Localitat: Martorell.
Perfil: auxiliar d’electricitat i manteniment;
auxiliar d’oficina.
Codi: 08960096.

Adreça del centre organitzador: Escola de
Capacitació Empresarial, SL (ESCAEM). Go-
mis, 29. 08760 Martorell.

Localitat: Martorell.
Perfil: auxiliar de lampista; auxiliar d’auto-
moció.
Codi: 08960177.
Adreça del centre organitzador: Institució
Escolar Balmes, SL. Pere Puig, 84. 08760
Martorell.

Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Perfil: auxiliar de cuina.
Codi: 08960149.
Adreça del centre organitzador: Fundació
Marianao. Girona, 30. 08830 Sant Boi de
Llobregat.

Localitat: Sant Just Desvern.
Perfil: auxiliar de maquinista òfset; auxiliar
en impressor de serigrafia.
Codi: 08960219.
Adreça del centre organitzador: Escola
Antoni Algueró. C. Parlament Català, 1-3.
08960 Sant Just Desvern.

Localitat: Sant Vicenç dels Horts.
Perfil: auxiliar de comerç i oficina; auxiliar
d’electromecànica.
Codi: 08032063.
Adreça del centre organitzador: CES Sale-
sians Sant Vicenç. Rafael Casanova, 132.
08620 Sant Vicenç dels Horts.

Localitat: Viladecans.
Perfil: auxiliar de perruqueria; auxiliar d’es-
tètica.
Codi: 08040904.
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
de Perruqueria Estètica Frandaser. Enric Mo-
rera, 3-9. 08840 Viladecans.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Programa: Pla de transició al treball. PTT.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de fabricació i muntatge d’es-
tructures metàl·liques; auxiliar de manteni-
ment electrotècnic; auxiliar de muntatge i
manteniment d’equips informàtics.
Codi: 08960003.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Barcelona/
Eixample. Comte d’Urgell, 187 (IES Escola
del Treball). 08036 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’ajust i soldadura; auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic; auxiliar
de cuina i de serveis de restauració; auxiliar
de reparació i manteniment d’automòbils.
Codi: 08960002.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Barcelona/
Nou Barris. Dr. Pi i Molist, 133. 08031
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions electròniques;
auxiliar de comerç, oficina i atenció al pú-
blic; auxiliar de manteniment general d’edi-
ficis; auxiliar de reparació i manteniment
d’automòbils.
Codi: 08960001.
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Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Barcelona/
Zona Franca. Motors, 122-130 (IES Mare de
Déu de la Mercè). 08040 Barcelona.

Programa: organitzats per administracions
locals.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions de mobles mo-
dulars i fusteria; auxiliar manteniment gene-
ral de grans superfícies.
Codi: 08012714.
Adreça del centre organitzador: IES Anna
Gironella de Mundet. Pg. Vall d’Hebró, 171.
08035 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’instal·lador/a lampista.
Codi: 08014188.
Adreça del centre organitzador: IES Josep
Serrat i Bonastre. Marquès de Santa Anna,
4. 08023 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’instal·lació de telefonia.
Codi: 08014206.
Adreça del centre organitzador: IES Juan
Manuel Zafra. Rogent, 51. 08026 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de jocs i activitats lúdiques.
Codi: 08014115.
Adreça del centre organitzador: IESM Ferran
Tallada. Gran Vista, 54. 08032 Barcelona.

Programa: organitzats per altres entitats.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques.
Codi: 08035571.
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
Hispano Francesa. Av. Portal de l’Àngel, 23.
08002 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de jocs i activitats lúdiques.
Codi: 08960187.
Adreça del centre organitzador: Acción 90.
Centro de estudios SRL. Folgueroles, 8-10.
08022 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’imatge i so.
Codi: 08054940.
Adreça del centre organitzador: Aités, cen-
tre d’estudis. Av. Paral·lel, 158, baixos.
08015 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de carrosser de l’automòbil;
auxiliar de mecànic de motocicletes; auxili-
ar d’electricitat de l’automòbil; auxiliar de
manteniment i reparació d’automòbils.
Codi: 08037395.
Adreça del centre organitzador: CE. Monlau.
Monlau, 2-10. 08027 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de recepció.
Codi: 08036871.
Adreça del centre organitzador: Centre d’Es-
tudis Catalunya, Cedesca, SL. Pelai, 42, 2n-
Jovellanos, 6. 08001 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’electricitat i manteniment.
Codi: 08960220.
Adreça del centre organitzador: Centre d’Es-

tudis Herveca. Diputació, 248, àtic. 08007
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques.
Codi: 08032208.
Adreça del centre organitzador: Centre d’Es-
tudis Politècnics. Pl. Urquinaona, 10. 08010
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’instal·lador/a d’antenes.
Codi: 08044326.
Adreça del centre organitzador: Centre d’es-
tudis Roca. Av. Meridiana, 263. 08027 Bar-
celona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’electricista d’habitatge.
Codi: 08003658.
Adreça del centre organitzador: Centre d’Es-
tudis Sant Francesc (CESF, SL). Taquigraf
Serra, 7. 08029 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar electricista i manteniment.
Codi: 08960211.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Pelai. C. Pelai, 9. 08001 Bar-
celona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques; auxiliar d’oficina.
Codi: 08036822.
Adreça del centre organitzador: Centro de
estudios Poveda, SL. Pg. de Sant Joan, 128,
entlo. 08037 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de mecànic de motocicletes;
auxiliar de mecànic de l’automòbil.
Codi: 08032211.
Adreça del centre organitzador: CEYR-Villar-
roel. Villarroel, 5-7. 08011 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de manteniment.
Codi: 08960188.
Adreça del centre organitzador: ED Associ-
ació Educativa Sociolaboral. Passatge Tor-
rent de l’Estadella, Nau A. 08030 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de frigorista.
Codi: 08960225.
Adreça del centre organitzador: Epifanio
Cano Guerra “Taller Escola Epi”. C. Mestres
Casals i Martorell, 14. 08003 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’oficina; auxiliar de manteni-
ment d’instal·lacions esportives; auxiliar de
fotografia; auxiliar de perruqueria.
Codi: 08014255.
Adreça del centre organitzador: Escola de
formació professional OSCUS. Violant
d’Hongria, 39-49. 08028 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de perruqueria.
Codi: 08960215.
Adreça del centre organitzador: Escola de
Perruqueria Colomer, SCP. Sants, 133, 1r
1a. 08028 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-

tauració; auxiliar de jardiner; auxiliar d’ofici-
na; auxiliar de perruqueria i estètica.
Codi: 08960035.
Adreça del centre organitzador: Escola de
Vida Montserrat (ACIDH). Siracusa, 53.
08012 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas; auxiliar d’oficina
amb aplicacions informàtiques.
Codi: 08013640.
Adreça del centre organitzador: Escola Joan
Pelegrí. Consell de Cent, 14. 08014 Bar-
celona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de recepció amb informàtica;
auxiliar de cambrer/a de bar i restaurant.
Codi: 08007241.
Adreça del centre organitzador: Escola
Menéndez Pidal. Sinaí, 7-13. 08035 Bar-
celona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de restauració: serveis de cui-
na i bar.
Codi: 08011941.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
Balmes. Balmes, 208. 08006 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’instal·lador/a.
Codi: 08003117.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
Calassanci. Ample, 28. 08002 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’oficina i gestió; auxiliar d’ofi-
cina amb aplicacions informàtiques; auxiliar
de restauració: serveis de cuina i bar.
Codi: 08005746.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
Sant Antoni. Rnda. Sant Pau, 72. 08001
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de manipulador industrial; au-
xiliar en tècniques d’enquadernació.
Codi: 08033432.
Adreça del centre organitzador: Escola Rel,
SCCL. Montserrat de Casanoves, 44. 08032
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de restauració: serveis de cui-
na i bar; auxiliar de cuina.
Codi: 08041842.
Adreça del centre organitzador: Escola Si-
naí. Indústria, 137-141. 08037 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de frigorista; auxiliar d’oficina
amb aplicacions informàtiques.
Codi: 08009260.
Adreça del centre organitzador: Escola tèc-
nica professional del Clot. València, 680.
08027 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de muntatge i manteniment
d’instal·lacions climàtiques; auxiliar de frigo-
rista.
Codi: 08960189.
Adreça del centre organitzador: Escola Tèc-
nics Reparadors. Muntaner, 11, baixos.
08011 Barcelona.
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Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de construcció de pladur; au-
xiliar de fusteria d’alumini; auxiliar de cuina.
Codi: 08960224.
Adreça del centre organitzador: Fundació
ADSIS. Lugo, 59-61. 08032 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de serveis generals; auxiliar
de comerç.
Codi: 08005102.
Adreça del centre organitzador: Fundació
Comtal (La Salle). Amadeu Vives, 6. 08003
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de manteniment d’ordinadors.
Codi: 08960212.
Adreça del centre organitzador: Fundació
Privada Innova. C. Robrenyo, 63-69. 08014
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de fuster/a; auxiliar de joier/a.
Codi: 08960226.
Adreça del centre organitzador: Impulsem,
SCCL. C. Tàpies, 6. 08001 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de recepció i animació de
grups en entitats esportives.
Codi: 08032233.
Adreça del centre organitzador: Institució
Cultural del CIC. Via Augusta, 205. 08021
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de manteniment d’ordinadors;
auxiliar de pintura industrial; auxiliar d’arts
gràfiques.
Codi: 08960217.
Adreça del centre organitzador: ISC Escola
Professional. Gran Via de les Corts Catala-
nes, 547, pral. 08011 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de mecànic de motocicletes.
Codi: 08960221.
Adreça del centre organitzador: Merin’s Es-
cola de Formació Professional, SL. C. Dan-
te Alighieri, 49, 1r 1a. 08032 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’electricitat i manteniment.
Codi: 08960185.
Adreça del centre organitzador: Món Blau i
Verd. Salvador Espriu, 85, local 2. 08005
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de tècniques de venda.
Codi: 08042974.
Adreça del centre organitzador: ONCE-CRE
Joan Amades. Av. d’Esplugues, 102-106.
08034 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08004523.
Adreça del centre organitzador: Paideia. Pa-
namà, 9. 08034 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar de recepció.
Codi: 08005485.
Adreça del centre organitzador: Patronato
Social Escolar de Obreras. Provença, 389.
08025 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’estampació tèxtil.
Codi: 08960179.
Adreça del centre organitzador: Pauta For-
mació, SL. Av. Marqués de Comillas, s/n,
bústia 60 (Recinte Poble Espanyol). 08038
Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08032361.
Adreça del centre organitzador: STUCOM,
Centre d’estudis. Pelai, 8. 08001 Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Perfil: auxiliar d’estètica; auxiliar de perru-
queria.
Codi: 08056195.
Adreça del centre organitzador: Thuya Aca-
dèmia. Sant Gervasi Cassoles, 68. 08022
Barcelona.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Programa: Pla de transició al treball. PTT.

Localitat: Badalona.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas; auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 08960021.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Badalona.
C. Ausiàs March/Baldomer Solà ( IES
Badalona VII). 08915 Badalona.

Localitat: Manresa.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de metall-soldadura.
Codi: 08960022.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Manresa.
Verge de l’Alba, 5-7. 08240 Manresa.

Localitat: Mataró.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960049.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Mataró.
Josep Punsola, 45-47 (Can Noè). 08304
Mataró.

Localitat: Montornès.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració; auxiliar de metall-soldadura.
Codi: 08960099.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntaments de Mon-
tornès, Montmeló, Vallromanes i Vilanova del
Vallès. Av. d’Icària, 7-9. 08170 Montornès.

Localitat: Pineda de Mar.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas; auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 08960100.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Pineda de
Mar. C. de la Riera, 31 (Edifici de Promoció
Econòmica). 08397 Pineda de Mar.

Localitat: Sant Celoni.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960027.
Adreça del centre organitzador: Departa-

ment d’Educació/Ajuntament de Sant
Celoni. Parc de la Rectoria Vella, s/n (Fun-
dació Rectoria Vella). 08470 Sant Celoni.

Localitat: Torelló.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de fuster/a.
Codi: 08960026.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Torelló.
Enric Prat de la Riba, 19 (centre la Coope-
rativa). 08570 Torelló.

Localitat: Vilafranca del Penedès.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960023.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Vilafranca
del Penedès. Av. Tarragona, s/n (IES Alt
Penedès). 08720 Vilafranca del Penedès.

Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960024.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú. Les Cassernes, s/n (escola d’art).
08800 Vilanova i la Geltrú.

Programa: organitzats per administracions
locals.

Localitat: Argentona.
Perfil: auxiliar d’electricitat i lampisteria.
Codi: 08960064.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
d’Argentona. Ramon Par, 1. 08310 Ar-
gentona.

Localitat: Badalona.
Perfil: auxiliar de torner/a-fressador/a; auxi-
liar de paleta; auxiliar dependent/a de co-
merç.
Codi: 08960103.
Adreça del centre organitzador: Institut Mu-
nicipal Promoció Ocupació Badalona. “Ma-
sia Can Boscà” c. Nova Cançó, 1. 08915
Badalona.

Localitat: Caldes de Montbui.
Perfil: auxiliar d’atenció al públic.
Codi: 08960062.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Caldes de Montbui. Pl. Font del Lleó, 11.
08140 Caldes de Montbui.

Localitat: Cardedeu.
Perfil: auxiliar de manteniment d’edificis,
equipament i indústria.
Codi: 08960106.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Cardedeu. Pl. Sant Joan, 1. 08440
Cardedeu.

Localitat: el Masnou.
Perfil: auxiliar de manteniment d’edificis; au-
xiliar de comerç.
Codi: 08960108.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
del Masnou (centre de formació d’adults).
Prat de la Riba, 1. 08320 el Masnou.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Perfil: auxiliar d’electricista d’edificis; auxi-
liar de carrosser de l’automòbil; auxiliar me-
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cànic de vehicles lleugers; auxiliar de cuina;
auxiliar de comerç i atenció al públic; auxi-
liar de cambrer/a de restaurant o bar.
Codi: 08960166.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat. Pl. de l’Ajunta-
ment, 11. 08907 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: la Garriga.
Perfil: auxiliar d’ebenista.
Codi: 08046475.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de la Garriga (Institut Municipal d’Ensenya-
ment). Negociant, 79. 08530 la Garriga.

Localitat: Manlleu.
Perfil: auxiliar d’atenció al públic.
Codi: 08960052.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Manlleu (Oficina de Promoció Econòmi-
ca). Enric Delaris, 7. 08560 Manlleu.

Localitat: Manresa.
Perfil: auxiliar de recepció; auxiliar d’auto-
moció.
Codi: 08960180.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Manresa (CIO).  Major,  1-5. 08241
Manresa.

Localitat: Mataró.
Perfil: auxiliar de comerç i atenció al públic;
auxiliar d’instal·lacions d’electricitat, aigua i
gas; auxiliar de perruqueria i estètica.
Codi: 08960231.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Mataró (Servei d’Educació i Formació).
Baixada Figueretes, 1r 2a. 08301 Mataró.

Localitat: Pineda de Mar.
Perfil: auxiliar de manteniment industrial.
Codi: 08960228.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Pineda de Mar. Pl. Catalunya, 1. 08397
Pineda de Mar.

Localitat: Premià de Mar.
Perfil: auxiliar de telefonista-recepcionista;
auxiliar de manteniment d’edificis.
Codi: 08960051.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Premià de Mar. Unió, 40, baixos. 08330
Premià de Mar.

Localitat: Santa Coloma de Gramenet.
Perfil: auxiliar de cuina; auxiliar de serveis
de cuina i menjador; auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic; auxiliar de solda-
dura d’estructures metàl·liques lleugeres;
auxi l iar de muntador/a de tancaments
metàl·lics i PVC.
Codi: 08960142.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet. Rafael de
Casanova, 40. 08291 Santa Coloma de Gra-
menet.

Localitat: Santa Maria de Martorelles.
Perfil: auxiliar de manteniment de jardins i
vivers.
Codi: 08037280.
Adreça del centre organitzador: Escola Vi-
ver Castell de Sant Foix. Camí de Can
Girona, s/n. 08106 Santa Maria de Mar-
torelles.

Localitat: Vic.
Perfil: auxiliar d’automoció i electricitat; au-

xiliar de fuster/a; auxiliar d’atenció al públic.
Codi: 08960063.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Vic (hotel d’entitats). Verdaguer, 3. 08500
Vic.

Localitat: Vilafranca del Penedès.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 08960029.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Vilafranca del Penedès (CFO Francesc
Layret). Cort, 14. 08720 Vilafranca del
Penedès.

Localitat: Vilanova i la Geltrú
Perfil: auxiliar de fuster/a; auxiliar de fuste-
ria d’alumini; auxiliar de forn i pastisseria;
auxiliar d’electricitat i lampisteria; auxiliar de
mecànic de l’automòbil; auxiliar de carros-
ser de l’automòbil.
Codi: 08960111.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Ocupacional “La Paperera”. Unió,
81-87. 08800 Vilanova i la Geltrú.

Programa: organitzats per altres entitats.

Localitat: Badalona.
Perfil: auxiliar de serveis empresa; auxiliar
de manipulador industrial; auxiliar de cuina
i de serveis de restauració; auxiliar d’oficina
i gestió.
Codi: 08054289.
Adreça del centre organitzador: CEE Esco-
la Llevant-Maregassa. C. Sant Lluc, 105-107
(ap. de correus 589). 08918 Badalona.

Localitat: Arenys de Mar.
Perfil: auxiliar de comerç i oficina.
Codi: 08960112.
Adreça del centre organitzador: Centre d’Es-
tudis Fermat. Riera Pare Fita, 86. 08350
Arenys de Mar.

Localitat: Badalona.
Perfil: auxiliar d’electricista d’edificis.
Codi: 08960102.
Adreça del centre organitzador: CFO Joan
Peiró,  SL. C. Al fons XI I ,  101. 08912
Badalona.

Localitat: Badalona.
Perfil: auxiliar de recepció; auxiliar d’oficina
amb aplicacions informàtiques.
Codi: 08034916.
Adreça del centre organitzador: CFP Joan
Maragall. Av. Sant Ignasi de Loiola, 112.
08912 Badalona.

Localitat: Badalona.
Perfil: auxiliar de comerç i oficina; auxiliar
de fabricació mecànica.
Codi: 08000499.
Adreça del centre organitzador: Col·legi Sa-
lesià Sant Domènec Savio (Badalona). Alfons
XII, 111. 08912 Badalona.

Localitat: Berga.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08960233.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Aula 7. C. Mestre Pedret, 6. 08600
Berga.

Localitat: Caldes de Montbui.
Perfil: auxiliar d’animador turístic.
Codi: 08960114.

Adreça del centre organitzador: Acadèmia
Forns. Montserrat, 42. 08140 Caldes de
Montbui.

Localitat: Calella.
Perfil: auxiliar d’automoció.
Codi: 08015120.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Calella. Jovara, 39. 08370 Calella.

Localitat: Cercs.
Perfil: auxiliar de soldadura d’estructures
metàl·liques lleugeres.
Codi: 08960116.
Adreça del centre organitzador: Consorci de
Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà. C-
16 km 107. 08699 Cercs.

Localitat: Granollers.
Perfil: auxiliar d’estètica; auxiliar de perru-
queria.
Codi: 08044788.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació de Perruqueria i Estètica Parc Es-
tudi. Josep Umbert, 38-40, baixos. 08400
Granollers.

Localitat: Granollers.
Perfil: auxiliar de perruqueria i estètica.
Codi: 08960117.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació i Perfeccionament de la Imatge
SCP. Navarra, 54, baixos. 08400 Granollers.

Localitat: Granollers.
Perfil: auxiliar d’oficina; auxiliar de pneumà-
tica, electropneumàtica i electrònica.
Codi: 08017840.
Adreça del centre organitzador: Educem. Pl.
Maluquer i Salvador, 19. 08400 Granollers.

Localitat: Granollers.
Perfil: auxiliar d’oficina; auxiliar d’automo-
ció; auxiliar d’instal·lador/a elèctric.
Codi: 08017785.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Granollers. Guayaquil, 54. 08400 Gra-
nollers.

Localitat: Granollers.
Perfil: auxiliar d’electricitat i manteniment.
Codi: 08960118.
Adreça del centre organitzador: Món Blau i
Verd (Granollers). Pl. de les Arts, 10. 08400
Granollers.

Localitat: Granollers.
Perfil: auxiliar de torner/a-fressador/a.
Codi: 08960193.
Adreça del centre organitzador: Mordered,
SL. Barcelona, 37-41. 08400 Granollers.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Perfil: auxiliar d’oficina; auxiliar d’electrici-
tat i lampisteria.
Codi: 08038867.
Adreça del centre organitzador: C. E. Jaime
Balmes, SCCL. Trav. Industrial, 157-161.
08907 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Perfil: auxiliar d’ebenista; auxiliar de serveis
de cuina i menjador; auxiliar de paleta.
Codi: 08960028.
Adreça del centre organitzador: Centre Es-
clat-Bellvitge. Rbla. de la Marina, 50, entl.
08907 l’Hospitalet de Llobregat.
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Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Perfil: auxiliar de lampista.
Codi: 08018871.
Adreça del centre organitzador: Fundació
Joan XXIII. Av. Mare de Déu Bellvitge, 100-
110. 08907 l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: les Franqueses del Vallès.
Perfil: auxiliar mecànic de vehicles lleugers;
auxiliar de carrosser de l’automòbil.
Codi: 08960222.
Adreça del centre organitzador: Centre
d’Activitats Professionals del Vallès. C. An-
tigues Casernes Militars, Naus, 3-4. 08520
les Franqueses del Vallès.

Localitat: Manresa.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 08960140.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Aula 7. Pompeu Fabra, 13, 1r, p.
12. 08242 Manresa.

Localitat: Manresa.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 08020036.
Adreça del centre organitzador: Escola Jo-
viat. Rubió i Ors, 5-13. 08240 Manresa.

Localitat: Mataró.
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques; auxiliar d’instal·lador/a elèctric.
Codi: 08021107.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Mataró. Pl. Santa Anna, 1. 08301 Mataró.

Localitat: Mataró.
Perfil: auxiliar de mecànic de l’automòbil; au-
xiliar d’instal·lador/a elèctric; auxiliar de
muntatge i manteniment d’equips informà-
tics.
Codi: 08960232.
Adreça del centre organitzador: Salesians
Sant Jordi. Puig i Cadafalch, 80. 08303
Mataró.

Localitat: Navàs.
Perfil: auxiliar de manteniment electromecà-
nic.
Codi: 08022276.
Adreça del centre organitzador: Escola Tèc-
nico Professional Diocesana de Navàs.
Vicenç Vidal i Casacuberta, 2. 08670 Navàs.

Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Perfil: auxiliar de comerç i magatzem; auxi-
liar d’informàtica; auxiliar d’oficina i gestió;
auxiliar de manteniment d’embarcacions.
Codi: 08025137.
Adreça del centre organitzador: Escola Túr-
bula. Ctra. Mataró, 26. 08930 Sant Adrià de
Besòs.

Localitat: Sant Vicenç de Castellet.
Perfil: auxiliar d’atenció al públic.
Codi: 08960124.
Adreça del centre organitzador: Consorci de
Formació i Iniciatives del Bages Sud. C.
Montserrat, 50. 08295 Sant Vicenç de Cas-
tellet.

Localitat: Santa Coloma de Gramenet.
Perfil: auxiliar de perruqueria; auxiliar d’es-
tètica.
Codi: 08960171.
Adreça del centre organitzador: Peluquería
y estética Studi Stil, SL. Ruperto Chapí, 9.
08922 Santa Coloma de Gramenet.

Localitat: Vic.
Perfil: auxiliar d’estètica; auxiliar de perru-
queria.
Codi: 08960229.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Perruqueria i Estètica de Vic. Pare Gallissà,
17. 08500 Vic.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Programa: Pla de transició al treball. PTT.

Localitat: Figueres.
Perfil: auxiliar de comerç i magatzem; auxi-
liar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 17960007.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Consell Comarcal de l’Alt
Empordà/Ajuntament de Figueres. Nou, 53
(Fundació Clerk i Nicolau). 17600 Figueres.

Localitat: Girona.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 17960001.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Girona.
Àngel Marsà i Beca, 4 (IES Narcís Xifra).
17007 Girona.

Localitat: Lloret de Mar.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 17960008.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Lloret de
Mar. C. Rosa Sensat, 1-11 (IES Rocagros-
sa). 17310 Lloret de Mar.

Localitat: Olot.
Perfil: auxiliar de comerç i magatzem; auxi-
liar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 17960003.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Consell Comarcal de la
Garrotxa/Ajuntament d’Olot. Sant Joan de
les Abadesses, 22 (Edifici Escola M. d’Ex-
pressió). 17800 Olot.

Localitat: Palamós.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de perruqueria i estètica.
Codi: 17960009.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Palamós.
Salvador Albert i Pey, 3 (Centre Cívic de
Formació i Lleure). 17230 Palamós.

Programa: organitzats per altres entitats.

Localitat: Figueres.
Perfil: auxiliar d’electricitat de l’automòbil.
Codi: 17960010.
Adreça del centre organitzador: Centre Tèc-
nic d’Automoció, SL. Garrigàs, 1, (Pol. Clos
de Fires). 17600 Figueres.

Localitat: Figueres.
Perfil: auxiliar de perruqueria.
Codi: 17960019.
Adreça del centre organitzador: Escola de
Perruqueria Olmer, SC. Sant Joan Baptista,
56, baix. 17600 Figueres.

Localitat: Girona.
Perfil: auxiliar de carrosser de l’automòbil;
auxiliar mecànic de vehicles lleugers.
Codi: 17960011.

Adreça del centre organitzador: Escola Tèc-
nica de Girona, SL. Ctra. de Barcelona, 199.
17003 Girona.

Localitat: Girona.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 17960020.
Adreça del centre organitzador: Institut Tèc-
nic J. Balmes. Manel Bonmatí i Romague-
ra, 2, 1r. 17003 Girona.

Localitat: Olot.
Perfil: auxiliar mecànic de vehicles lleugers.
Codi: 17960012.
Adreça del centre organitzador: Centre Tèc-
nic La Garrotxa, SL. Pare Roca, 7. 17800
Olot.

Localitat: Olot.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 17002341.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
d’Olot. Pl. Clarà, 9. 17800 Olot.

Localitat: Ripoll.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 17960018.
Adreça del centre organitzador: Consorci Ri-
pollès Desenvolupament. Joan Miró, 2 (Pol.
Ind. Els Pintors). 17500 Ripoll.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Programa: Pla de transició al treball. PTT.

Localitat: Lleida.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 25960002.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Lleida.
Ramon Argilès, s/n (Inst. Municipal de Tre-
ball Salvador Seguí). 25005 Lleida.

Localitat: Mollerussa.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de comerç, oficina i atenció
al públic.
Codi: 25960016.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Mollerussa
i Ajuntament de Tàrrega. Arbeca, 34 (Edifici
Guiu Clarà). 25230 Mollerussa.

Programa: Formació en tècniques agrope-
cuàries.

Localitat: Alfarràs.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 25000250.
Adreça del centre organitzador: ECA d’Al-
farràs. Partida del Sot, s/n. 25120 Alfarràs.

Localitat: les Borges Blanques.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 25001175.
Adreça del centre organitzador: ECA de les
Borges Blanques. Finca La Pujada (apart.
de correus 84). 25400 les Borges Blanques.

Programa: organitzats per administracions
locals.

Localitat: Lleida.
Perfil: auxiliar de serveis generals.
Codi: 25960018.
Adreça del centre organitzador: Escoles Es-
pecials Llar de Sant Josep. Partida Capar-
rella, 97. 25192 Lleida.
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Localitat: Lleida.
Perfil: auxiliar d’estètica; auxiliar de perru-
queria.
Codi: 25960011.
Adreça del centre organitzador: Institut Mu-
nicipal de treball Salvador Seguí. Ramon Ar-
giles, s/n/Pl. Rosa Sensat. 25005 Lleida.

Programa: organitzats per altres entitats.

Localitat: Balaguer.
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques.
Codi: 25006793.
Adreça del centre organitzador: Acser,
SCCL. Sant Lluís, 50. 25600 Balaguer.

Localitat: Lleida.
Perfil: auxiliar en serveis informàtics.
Codi: 25005341.
Adreça del centre organitzador: Aremi. Mes-
tre Tonet, s/n. 25003 Lleida.

Localitat: Lleida.
Perfil: auxiliar de lampista; auxiliar planxis-
teria i pintura de l’automòbil; auxiliar de me-
cànic i electricista de vehicles.
Codi: 25960004.
Adreça del centre organitzador: Centre Tèc-
nic Ilerdense (CTI). La Garrotxa, 11. 25005
Lleida.

Localitat: Lleida.
Perfil: auxiliar de soldadura d’estructures
metàl·liques lleugeres.
Codi: 25960005.
Adreça del centre organitzador: Col·lectiu
d’Iniciatives Juvenils Contra l’Atur (CIJCA).
Mariola, 35, baixos. 25003 Lleida.

Localitat: Lleida.
Perfil: auxiliar d’oficina.
Codi: 25960008.
Adreça del centre organitzador: Formemp,
SL. Avinguda de Blondel, 5, entresolat.
25002 Lleida.

Localitat: Mollerussa.
Perfil: auxiliar de lampista.
Codi: 25960015.
Adreça del centre organitzador: Escola d’ofi-
cis industrials Pla d’Urgell, SL. Ponent, 20.
25230 Mollerussa.

Localitat: Tàrrega.
Perfil: auxiliar de bugaderia industrial.
Codi: 25004516.
Adreça del centre organitzador: Escola San-
ta Maria de l’Alba. Simó i Canet, s/n. 25300
Tàrrega.

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Programa: Pla de transició al treball. PTT.

Localitat: Calafell.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas; auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 43960006.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Calafell.
Jaume Pallarès, s/n (IES Camí de Mar).
43820 Calafell.

Localitat: Cambrils.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 43960026.

Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Cambrils.
C. Estel, s/n (IES Escola d’Hosteleria i Tu-
risme). 43850 Cambrils.

Localitat: Reus.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic; auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 43960002.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Reus/Imfe
Mas Carandell. Terol, 1 Barri Gaudí (IMFE
Mas Carandell). 43202 Reus.

Localitat: Tarragona.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
cuina i de serveis de restauració.
Codi: 43960001.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Tarragona.
Ctra. Salou, s/n (IES Pere Martell. CET).
43006 Tarragona.

Localitat: Torredembarra.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas; auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 43960007.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Torre-
dembarra. IES Ramon de la Torre. Camí del
Moro, 28-40. 43830 Torredembarra.

Programa: organitzats per administracions
locals.

Localitat: Reus.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració.
Codi: 43007373.
Adreça del centre organitzador: Col·legi PEE
Alba. Pg. Boca de la Mina, s/n. 43206 Reus.

Localitat: Reus.
Perfil: auxiliar d’electricista d’edificis.
Codi: 43960003.
Adreça del centre organitzador: IMFE-Mas
Carandell. Terol, 1 (Barri Gaudí). 43202
Reus.

Localitat: Tarragona.
Perfil: auxiliar de paleta; auxiliar de fuster/a;
auxiliar de lampista; auxiliar de jardiner; au-
xiliar d’enquadernació; auxiliar de serveis
hotelers.
Codi: 43003616.
Adreça del centre organitzador: CEE Sant
Rafael. Ctra. de Valls, 45. 43007 Tarragona.

Localitat: Valls.
Perfil: auxiliar de comerç i atenció al públic.
Codi: 43960025.
Adreça del centre organitzador: Casa Cari-
tat-Ajuntament de Valls. Ctra. del Pla, 37 A.
43800 Valls.

Programa: organitzats per altres entitats.

Localitat: Bonavista-Tarragona.
Perfil: auxiliar de manteniment industrial.
Codi: 43003151.
Adreça del centre organitzador: Escola Joan
XXII I .  Catorze, s/n. 43100 Bonavista-
Tarragona.

Localitat: el Vendrell.
Perfil: auxiliar de cuina; auxiliar de menja-
dor.
Codi: 43960027.

Adreça del centre organitzador: Escola de
Turisme Baix Penedès. Av. Santa Oliva, 20-
22. 43700 el Vendrell.

Localitat: Falset.
Perfil: auxiliar mecànic de vehicles lleugers.
Codi: 43960028.
Adreça del centre organitzador: Tandem Re-
cursos Humans, SL. C. Josep M. Guich, 1.
43730 Falset.

Localitat: la Selva del Camp.
Perfil: auxiliar de recepció; auxiliar de sol-
dadura i caldereria en construccions metàl·-
liques.
Codi: 43003112.
Adreça del centre organitzador: Col·legi Sant
Rafael (la Selva del Camp). Raval Sant
Rafael, 17. 43470 la Selva del Camp.

Localitat: Reus.
Perfil: auxiliar d’oficina; auxiliar d’electrome-
cànica.
Codi: 43960014.
Adreça del centre organitzador: Aula Cen-
tre de Formació, C. B. Sant Celestí, 21.
43202 Reus.

Localitat: Reus.
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques.
Codi: 43960029.
Adreça del centre organitzador: Intec-Teresa
Tuset Pascual. Raval Santa Ana, 2, 2n.
43201 Reus.

Localitat: Reus.
Perfil: auxiliar d’informàtica.
Codi: 43960021.
Adreça del centre organitzador: Mega Sys-
tem Reus, SL. Prat de la Riba, 22, 1r. 43201
Reus.

Localitat: Tarragona.
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic.
Codi: 43960019.
Adreça del centre organitzador: Centre d’Es-
tudis i Orientació Professional, SL (Tarra-
gona). Roma, 5-C, 1r 2a. 43005 Tarragona.

Localitat: Tarragona.
Perfil: auxiliar d’estètica; auxiliar de perru-
queria.
Codi: 43003719.
Adreça del centre organitzador: Escola d’FP
Espallargas. Pl. Castellers, 1-9. 43002
Tarragona.

Localitat: Torreforta-Tarragona
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques.
Codi: 43960012.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Ocupacional Nova Tècnica, SL.
Montblanc 48-50, baixos. 43006 Torrefor-
ta-Tarragona.

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Programa: Pla de transició al treball. PTT.

Localitat: Amposta.
Perfil: auxiliar d’electromecànica; auxiliar de
cuina i de serveis de restauració.
Codi: 43960004.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament d’Amposta.
Mestre Sunyer, 37 (IES Ramon Berenguer
IV). 43870 Amposta.
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Localitat: Tortosa.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració; auxiliar de muntatge i instal·lació
de mobles.
Codi: 43960008.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Tortosa. Pl.
Sant Joan, 4 (centre de formació ocupaci-
onal). 43500 Tortosa.

Programa: Formació en tècniques agrope-
cuàries.

Localitat: Gandesa.
Perfil: auxiliar en tècniques agropecuàries.
Codi: 43001243.
Adreça del centre organitzador: CCA de
Gandesa. Assís Garrote, s/n. 43780 Gan-
desa.

Programa: organitzats per administracions
locals.

Localitat: Tortosa.
Perfil: auxiliar de manteniment; auxiliar de
cuina.
Codi: 43003941.
Adreça del centre organitzador: CEE Sant
Jordi. Av. Santa Teresa, 4-8. 43590 Tortosa.

Programa: organitzats per altres entitats.

Localitat: Sant Carles de la Ràpita.
Perfil: auxiliar de comerç i oficina; auxiliar
de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 43960018.
Adreça del centre organitzador: Escola
d’Hosteleria Pons, SL. Fundadors, 64.
43540 Sant Carles de la Ràpita.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Programa: Pla de transició al treball. PTT.

Localitat: Palau-solità i Plegamans.
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas; auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 08960036.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans. Anselm Clavé, 11, 1r. 08194
Palau-solità i Plegamans.

Localitat: Rubí.
Perfil: auxiliar d’indústries químiques; auxi-
liar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960207.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Rubí. Av.
de les Flors, s/n (Can Fatjó). 08191 Rubí.

Localitat: Sabadell.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració; auxiliar de manteniment mecànic.
Codi: 08960056.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Sabadell.
Ctra. Barcelona, 208 bis (Vapor Llonch).
08205 Sabadell.

Localitat: Terrassa.
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de res-
tauració; auxiliar de fuster/a.
Codi: 08960230.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació/Ajuntament de Terrassa.
Escola Municipal d’Art. C. Colom, 114.
08222 Terrassa.

Programa: organitzats per administracions
locals.

Localitat: Badia del Vallès.
Perfil: auxiliar d’estètica.
Codi: 08960077.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Badia del Vallès. Av. Burgos, s/n. 08214
Badia del Vallès.

Localitat: Barberà del Vallès.
Perfil: auxiliar de telefonista-recepcionista;
auxiliar de mantenidor de calefacció i aire
condicionat; auxiliar mecànic de vehicles
lleugers.
Codi: 08960078.
Adreça del centre organitzador: Fundació
Barberà Promoció. C. de la Torre d’en
Gorgs, 40. 08210 Barberà del Vallès.

Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Perfil: auxiliar d’electricitat i manteniment;
auxiliar d’oficina amb aplicacions informàti-
ques.
Codi: 08960197.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès. Av. Roma, s/n.
08290 Cerdanyola del Vallès.

Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Perfil: auxiliar d’enquadernació; auxiliar de
serveis generals; auxiliar de manteniment in-
dustrial; auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques.
Codi: 08037292.
Adreça del centre organitzador: Organisme
Autònom Flor de Maig. Av. Flor de Maig, s/
n. 08290 Cerdanyola del Vallès.

Localitat: Sabadell.
Perfil: auxiliar de mecànic en reparació d’au-
tomòbils.
Codi: 08960199.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Sabadell. Ctra. Barcelona, 208 bis.
08205 Sabadell.

Localitat: Sant Cugat del Vallès.
Perfil: auxiliar de comerç i atenció al públic.
Codi: 08960044.
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès. Pl. de Barcelona,
17. 08190 Sant Cugat del Vallès.

Localitat: Terrassa.
Perfil: auxiliar de patronatge i confecció; au-
xiliar d’impressió òfset.
Codi: 08960012.
Adreça del centre organitzador: Escola Mu-
nicipal de la Llar (PAME). Sant Isidre, 1.
08221 Terrassa.

Programa: organitzats per altres entitats

Localitat: Sabadell.
Perfil: auxiliar d’estètica; auxiliar d’imatge
personal.
Codi: 08059536.
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Núria Vilella. Passeig Rubió i Ors,
61. 08203 Sabadell.

Localitat: Sabadell.
Perfil: auxiliar d’oficina; auxiliar d’electricis-
ta d’edificis.
Codi: 08035805.
Adreça del centre organitzador: Centre de

Secundària Jaume Viladoms. César Torras,
1-3. 08205 Sabadell.

Localitat: Sabadell.
Perfil: auxiliar de comerç; auxiliar d’oficina.
Codi: 08024297.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Sabadell. Escola Pia, 92. 08201 Sa-
badell.

Localitat: Sabadell.
Perfil: auxiliar de telefonista-recepcionista;
auxi l iar de muntador/a de tancaments
metàl·lics i PVC.
Codi: 08960127.
Adreça del centre organitzador: Institut Fi-
lles de Maria Auxiliadora (Sabadell). Pg.
Béjar, 18. 08203 Sabadell.

Localitat: Sentmenat.
Perfil: auxiliar de comerç i atenció al públic.
Codi: 08041854.
Adreça del centre organitzador: Corazón In-
maculado de Maria. Ctra. de Castellar, 2.
08181 Sentmenat.

Localitat: Terrassa.
Perfil: auxiliar de perruqueria i estètica.
Codi: 08057370.
Adreça del centre organitzador: CDP Anna
Vilamanyà. Pi i Margall, 63-65. 08224 Ter-
rassa.

Localitat: Terrassa.
Perfil: auxiliar de carrosser de l’automòbil;
auxiliar de mecànica i automoció; auxiliar de
mecànica de motocicletes; auxiliar de man-
teniment d’electricitat.
Codi: 08058805.
Adreça del centre organitzador: Centre d’Es-
tudis Tècnics Segle XX. Pare Font, 143-157.
08227 Terrassa.

Localitat: Terrassa.
Perfil: auxiliar de comerç i oficina; auxiliar
d’electromecànica.
Codi: 08029763.
Adreça del centre organitzador: Col·legi Sa-
lesià Sant Domènec Savio (Terrassa). Maria
Auxiliadora, 45. 08224 Terrassa.

Localitat: Terrassa.
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions in-
formàtiques.
Codi: 08029647.
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Terrassa. Col·legi, 14-16. 08221 Terras-
sa.

(05.235.071)

DECRET 189/2005, de 13 de setembre, de
ratificació d’un membre del Consell Escolar
de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1 I) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·li-
citud de l’administració educativa, cal pro-
cedir a la ratificació d’un membre del Con-
sell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Educació i amb l’acord previ del
Govern,
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Decreto:

Article únic
La ratificació com a membre del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector d’administració educativa, del senyor
Jesús Viñas i Cirera, amb efectes fins a l’1
de maig de 2009.

Barcelona, 13 de setembre de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.250.004)

EDICTE de 20 de juliol de 2005, pel qual
es notifica la proposta de resolució formu-
lada en la instrucció de l’expedient discipli-
nari incoat per la Resolució de 19 d’octubre
de 2004 al senyor Benito Fernández Plazas.

En la tramitació de l’expedient disciplinari
incoat per la Resolució de 19 d’octubre de
2004 al funcionari del cos subaltern d’admi-
nistració de la Generalitat, senyor Benito
Fernández Plazas, amb DNI núm. 38.783.584-
H, i atès que no ha estat possible practicar
la notificació de la proposta de resolució
formulada amb data 22 de juny de 2005,
tramesa a l’adreça que consta a l’expedi-
ent, al carrer Girona (edif. Sant Nicolàs),
núm. 75, 08380 Malgrat de Mar, es notifica
a la persona interessada que, en aplicació
del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la pro-
posta de resolució és a la seva disposició a
les oficines de la Inspecció de Serveis del
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, Via Augusta, 202-226, plan-
ta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns a diven-
dres en horari d’oficina.

Així mateix es notifica que disposa d’un
termini de 5 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, per poder al·legar davant la ins-
trucció tot el que consideri convenient en la
seva defensa.

Barcelona, 20 de juliol de 2005

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(05.202.046)

RESOLUCIÓ EDC/2604/2005, de 16
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Copérnico, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Copérnico, de Barcelona,
en petició de supressió de l’etapa d’educa-
ció infantil i d’obertura de l’etapa d’educa-

ció preescolar, es va instruir l’expedient
corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Co-
pérnico, de Barcelona, per supressió de
l’etapa d’educació infantil i obertura de l’eta-
pa d’educació preescolar, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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

Barcelona, 16 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08036691.
Denominació: Copérnico.
Adreça: ptge. Antoni Gassol, 9.
Titular: Cid Ibàñez, Filomena.
NIF: 40006760P.

S’autoritza la supressió de l’etapa d’edu-
cació infantil amb 2 unitats amb capacitat
per a 30 llocs escolars, amb efectes a partir
del final del curs 2004-05.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció preescolar amb 2 unitats amb capacitat
per a 30 llocs escolares, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2005-06.

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

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

pacitat per a 30 llocs escolars.

(05.201.032)

RESOLUCIÓ EDC/2605/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
d’educació preescolar Brusi, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre d’educació preescolar Brusi, de Bar-
celona, en petició de canvi de titularitat, es
va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre d’educació pre-
escolar Brusi, de Barcelona, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 31 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
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Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08058015.
Denominació: Brusi.
Adreça: c. Brusi, 39, local 61-66.
Titular: Alemany Baulenes, Carme.
NIF: 38482720V.

S’autoritza el canvi de titularitat del centre
a favor de Jodol, SL, amb NIF B59927285,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-
2006.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 3 unitats amb ca-

pacitat per a 39 llocs escolars.
Fins al moment de la implantació genera-

litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.

(05.235.063)

RESOLUCIÓ EDC/2606/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
privat d’educació preescolar Querubí, de
Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials
d’Educació pel titular del centre privat d’edu-
cació preescolar Querubí, de Girona, en
petició de canvi de titularitat i ampliació
d’unitats, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre privat d’educa-
ció preescolar Querubí, de Girona, per can-
vi de titularitat i ampliació d’unitats, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 31 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

OMARCA DEL GIRONÈS

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Girona.
Localitat: Girona.
Núm. de codi: 17006472.
Denominació: Querubí.
Adreça: c. de Cerverí, 1.
Titular: Ernest Jordà Riera.
NIF: 40264980-F.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Escola Bressol Querubí, SL,
amb NIF B17361296 amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publi-
cació al DOGC.

S’autoritza l’ampliació d’1 unitat d’edu-
cació preescolar, amb efectes a partir del
curs 2005-2006.
Composició del centre:

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 7 unitats d’educa-

ció preescolar amb capacitat per a 95 llocs
escolars.

(05.235.058)

RESOLUCIÓ EDC/2607/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Nexe, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre d’educació preescolar Nexe, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Nexe, de Barcelona, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
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, 31 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08060472.
Denominació: Nexe.
Adreça: c. Escorial, 169
Titular: Nexe, Fundació Privada.
NIF: G59986299.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Nexe, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 3 unitats amb ca-

pacitat per a 41 llocs escolars.
Fins al moment de la implantació genera-

litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.

(05.235.057)

RESOLUCIÓ EDC/2608/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura de l’Escola
de Música del Guinardó, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de l’Es-
cola de Música del Guinardó, de Barcelona,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
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1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Decret 179/1993, de 27 de
juliol, pel qual es regulen les escoles de
música i de dansa, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de l’Escola de Música del
Guinardó, de Barcelona, per canvi de titu-
laritat, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al 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, 31 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08044260.
Denominació: Escola de Música del Guinar-
dó.
Adreça: c. de la Renaixença, 66, pral.
Titular: Carme Mensa i Rius.
NIF: 37226982X.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Josep Farré Gispert, amb NIF
35076770E, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Escola de música amb una capacitat si-
multània per a 74 llocs escolars.

(05.235.059)

RESOLUCIÓ EDC/2610/2005, de 13 de se-
tembre, per la qual es modifica la Resolució
EDC/2279/2005, de 19 de juliol, per la qual
es convoquen proves específiques d’accés
als ensenyaments de règim especial de tèc-
nic o tècnica d’esport en les especialitats
de futbol, futbol sala i primer nivell d’excur-
sionisme a l’IES Centre d’Alt Rendiment Es-
portiu (CAR), de Sant Cugat del Vallès.

Mitjançant la Resolució EDC/2279/2005,
de 19 de juliol, publicada al DOGC núm.

4436, de 28.7.2005, es van convocar pro-
ves específiques d’accés als ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’es-
port en les especialitats de futbol, futbol sala
i primer nivell d’excursionisme a l’IES Cen-
tre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR), de Sant
Cugat del Vallès.

Pel que fa a les proves específiques d’ac-
cés de les especialitats de futbol i futbol sala
s’ha fet palès la necessitat d’ampliar-ne el
termini d’inscripció i d’endarrerir tant el ter-
mini per a fer públic el llistat de persones
admeses i excloses com el termini de pre-
sentació dels documents que hi manquin.

Per aquest motiu,

Resolc:

—1 Es modifica la Resolució EDC/2279/
2005, de 19 de juliol, per la qual es convo-
quen proves específiques d’accés als en-
senyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport en les especialitats de fut-
bol, futbol sala i primer nivell d’excursionis-
me a l’IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu
(CAR), de Sant Cugat del Vallès, únicament
pel que fa a diversos terminis de les proves
de les especialitats de futbol i futbol sala.

—2 Inscripció a les proves
La inscripció a les proves de les especi-

alitats de futbol i futbol sala prevista per al
període 1 al 15 de setembre, ambdós inclo-
sos, s’amplia fins al 26 de setembre de
2005.

—3 Llistat de persones admeses i excloses
El llistat de persones admeses i excloses,

de les especialitats de futbol i futbol sala,
es publicarà el 27 de setembre de 2005. En
cas que el motiu d’exclusió sigui la manca
d’algun document preceptiu, l’interessat/la
interessada podrà presentar els documents
que hi manquin fins al dia 30 de setembre
de 2005.

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
publicació d’aquesta Resolució 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 13 de setembre de 2005

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

(05.256.077)

RESOLUCIÓ EDC/2603/2005, de 16
d’agost, per la qual es fa pública la conces-
sió de llicències retribuïdes per dur a terme
treballs de recerca i estudis directament re-
lacionats amb els llocs de treball durant el
curs 2005-2006, destinades al funcionariat
de carrera dels cossos docents i dels cos-
sos d’inspecció.

De conformitat amb la Resolució EDC/
1011/2005, de 6 d’abril, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió
de llicències retribuïdes per dur a terme tre-
balls de recerca i estudis directament rela-
cionats amb els llocs de treball durant el
curs 2005-2006, destinades al funcionari-
at de carrera dels cossos docents i dels
cossos d’inspecció (DOGC  núm. 4364, de
15.4.2005);

Atesa la proposta de la comissió selecci-
onadora constituïda d’acord amb l’apartat
4 de les bases de la Resolució esmentada,
i tenint en compte el que disposa l’apartat
5.6 de la convocatòria quant a les renúnci-
es,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució la llista de persones que han obtin-
gut una llicència retribuïda per dur a terme
treballs de recerca i estudis directament
relacionats amb els llocs de treball, per al
curs 2005-2006.

—2 Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució la llista de persones no selecciona-
des.

—3 Fer pública a l’annex 3 d’aquesta
Resolució la llista de persones excloses
del concurs pels motius que s’hi especi-
fiquen.

—4 Si es produeix alguna renúncia, la lli-
cència que quedi vacant serà concedida
a la persona no seleccionada que tingui
més puntuació en la modalitat correspo-
nent.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós ad-
ministratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de conformitat al que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant el di-
rector general d’Ordenació i Innovació
Educativa, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb 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, 16 d’agost de 2005

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa
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ANNEX 1

Llista de persones que han obtingut llicència retribuïda

Cognoms i nom DNI Puntuació

Modalitat A (tot el curs escolar 2005-2006)

Lloc de treball: inspecció
Domingo Villarreal, Àngel .............................. 37685902B 32,000

Lloc de treball: docent
Blanco Rebollo, Àngel .................................. 12354329V 34,430
Sabaté Giménez, Damià .............................. 46314980H 34,180
Sol Puig, Manuel ........................................... 37726890J 33,960
Caballero de los Arcos, Margarita ............... 11690266X 33,300
Miralles Guilló, Mercè .................................. 37665232H 33,238
Gomà Nasarre, Antoni .................................. 38759539P 32,250
Coll Llorens, Assumpció .............................. 40290186M 32,210
Lino Varela, Emma ........................................ 35213241B 32,150
Coma Dosrius, Ramon ................................. 35011029S 31,955
Martí Cartes, Francina .................................. 35028554Z 31,750
Fontanet Rodríguez, Àngel .......................... 46029281W 31,700
Serra de Larrocha, Alícia .............................. 37624293L 31,517
Badia Amat, Rosa Maria .............................. 37243921K 31,200
Roca Tort, Montserrat ................................... 37264266B 31,180
Cabré Castellví, Núria ................................... 39837073S 30,950
Pérez Pérez, M. Josefa ................................ 36953611V 30,760
Giménez Bueno, Xavier ............................... 38552924W 30,430
Serra Capallera, Joan ................................... 77900218T 30,380
Majó Clavell, Maria ........................................ 38751843V 30,340
Almirall Ferran, Ramon ................................. 37721462J 30,330
Pujol Pujol, Romà ......................................... 46635137S 30,080
Rius Dalmau, Immaculada ............................ 39666810K 30,050
Adell Gutiérrez, Pilar ..................................... 37310966K 30,015
Castells Esqué, Pere ..................................... 78061664D 29,830
Mas Lazaro, Ferran ....................................... 39211721Y 29,830
Olm Miras, Josep M. .................................... 38800948V 29,751
Baiges Jardí, Blanca M.C. ............................ 40909745J 29,680
Caro Blanco, Coral ....................................... 46113754L 29,500
Gómez Ortiz, Pilar ......................................... 46209116T 29,250
Albert Tarragona, Joan Miquel ..................... 37275469J 29,180
Ardévol Ribó, Anna M. ................................ 40854985Q 29,050
Pàmies Rovira, Jordi .................................... 35025669G 28,950
Manresa Potrony, Mireia .............................. 78077182W 28,930
Fernández Pérez, Jaume .............................. 37369328D 28,855
Safont Pitarch, Elvira .................................... 18917878X 28,765
Aubanell Pou, Anton ..................................... 77530366B 28,760
Casadevall Bruguera, Pietat ......................... 40241887Y 28,712
Castro Ortin, Fèlix de .................................... 43506118P 28,690
Cols Clotet, Maria Rosa ............................... 39314379L 28,650
Plarromaní Català, Anna ............................... 38754748R 28,400
Vallès Casademont, Carles ........................... 37320798D 28,230
Sanz López, M. Alba .................................... 46584098J 28,200
Troya Figueroa, Manuel ................................ 39131690L 28,150
Celorio Prieto, José Manuel ......................... 13709094J 28,128
Bosch Ignès, Josep Maria ........................... 40834009Q 28,100
Beltran del Rey, Jordi ................................... 46104477B 28,100
Caamaño Ros, Consol .................................. 37722889Z 28,000
Escoda Iniesta, M. Pilar ................................ 40915062V 27,900
Rodrigo Estevan, Elena ................................ 17833358D 27,900
Camús Fueyo, Inmaculada ........................... 37311790V 27,810
Bartolí Tosquella, M. Antonia ....................... 77265556T 27,700
Banyuls Llopis, Francesc .............................. 25126173F 27,690
Traveset Vilaginés, Mercè ............................ 41076234M 27,612
Morera Oliveras, Jordi .................................. 38473555Y 27,460
Medir Huerta, Carles .................................... 40504821G 27,453
Vidal Segarra, M. Dolors .............................. 19840427Y 27,450
Merino Calvet, Maria Antònia ...................... 46300047N 27,430
Llinés Camps, Ramon .................................. 39279398K 27,380
Mackay Jarque, Anna .................................. 46230050G 27,380
Prior Serrat, Josep Miquel ........................... 46030168S 27,250
Cussó Calabuig, Roser ................................. 35040418X 27,180

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)

Lloc de treball: docent
Castelló Gistau, Anna ................................... 40873859F 29,700
Echevarría Cuadrillero, Assumpció .............. 37252471S 29,300
Duran Salvadó, Cristina ................................ 39691523D 29,075
Mustienes Montero, Àngels .......................... 37662837S 28,950
Sanahuja Montesinos, Maria Rosa ............. 39683252H 28,800
Piñero Subirana, Albert ................................. 39327826B 28,550
Bosch Castelló, Maria Àngels ...................... 06172048K 28,100
Segura Lores, Maria José ........................... 27504451Q 28,050
Domenech Cases, Lourdes .......................... 77905730S 27,900
Jimeno Fernández, Enrique .......................... 37736402A 27,750
Colldecarrera Ortiz, Carme .......................... 38476035W 27,450
Romeo Gàlvez, Ana Isabel .......................... 73077732Q 27,240
Betriu Català, Mariano ................................. 41080788M 27,100
Delgado Mercader, Josep Francesc ........... 36509351W 26,700
Vallespí Doliu, Encarnació ........................... 40918375H 26,350
Vilavella Gasull, M. Gracia ............................ 40280536S 26,155
Forgas Berdet, Sergi ..................................... 38056907A 25,800
Martínez Targa, M. Carme ............................ 40286719B 25,750
Fabregat Galcerà, Emeteri ........................... 40919718G 25,750
Giralt Prat, Assumpta ................................... 39328140A 25,700
Vallès Marro, Montserrat .............................. 40012467B 25,650
Gol Perlasia, Xavier ....................................... 37255597J 25,500
Simón Arasti, Margarita ................................ 13060250E 25,380
Borrut Casellas, Josep ................................. 77782201L 25,250
Galdeano Carretero, Jordi ............................ 38482062A 25,200
Pascual Calvo, Xavier .................................. 39343253M 25,050
Seres Aspax, Andreu .................................... 40851412P 25,000
Duque Amusco, Alejandro ............................ 28339734P 24,545
Amorós Mestres, Montserrat ........................ 39129581A 24,380
Carreras Font, Cristina ................................. 35028980A 24,350
Busquets Figueras, Joana ............................ 46672901J 24,300
Luna Aguilera, Francesca ............................. 39322871R 24,240
Villabona Artero, Carme ............................... 37307863T 24,000
Guiu Puyol, Andreu ....................................... 40850554R 24,000
Gómez Ponseti, Josep-Vicenç ..................... 40310944V 23,850
Roig Jover, M. Assumpció .......................... 37254990G 23,450
Musach Argemí, Maria ................................. 33934653Q 23,270
Solé Clotet, Ramon .......................................41076698D 22,950
Terrassa Cardona, José Antonio ................. 42987660Q 22,850
Viñals Iglesias, Josep .................................. 37729747H 22,850
Alonso Ortíz del Río, Marta .......................... 13300344L 22,841
Orgilles Trol, Isabel ........................................ 03656558Z 22,800
Fallada Salat, Rosa ...................................... 43709741N 22,800
Fernández Lillo, Isabel .................................. 39846885Y 22,780
Pont Vicens, M. Pilar ................................... 46226677N 22,730
Casas Martí, Núria ........................................ 39681340S 22,700
Sala Colom, Josep ....................................... 77738621R 22,620
Rico Serra, Montserrat ................................ 46634655Q 22,538
Martin Toribio, Juana .................................... 77267058F 21,930
Segarra Roca, Mercè .................................... 39134432R 21,780
Moron Velasco, M. del Mar ......................... 46041933G 21,585
Bastardas Rufat, Núria ................................. 35088768Z 21,540
Hidalgo Moya, Clara .................................... 36983328H 20,350
Fernández Sánchez, Francisco .................... 02074792Y 20,220
Faus Juan, Joan Antoni ................................ 19996877X 19,700
Izquierdo Fernández, Estrella ....................... 38406870K 19,430
Ufartes Ollé, Gemma ................................... 38091374Q 19,030
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Modalitat C (tot el curs escolar 2005-2006, per a dur a terme
estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a
Anglaterra)

Lloc de treball: docent
Sentís Farrés, Carme .................................... 33873731K 32,660
Suñer Mariné, Marta .....................................37285861D 31,010
García Lafuente, M. Carme ......................... 38055011Q 29,550
Font Casanovas, Carme ............................... 77111639E 29,200
López Casas, Rosa M. ................................ 43415134N 28,250
Esteban Nieto, Anna .................................... 72432223W 27,830
Micó Jordan, Aida ......................................... 40863236X 27,730
Clariana Ortoll, Anna .................................... 37669188H 27,335
García Lladó, Marta ..................................... 35112140H 25,930
Fidalgo Rodríguez, Ignacia ........................... 07804741J 25,530
Ena Vidal, M. Rosa ...................................... 46618854Q 25,450
Amat Torrens, Misericòrdia ........................... 39869372E 24,370
Trias Gilart, Gemma ...................................... 39167386L 24,300
Reñé Camí, Judith ........................................43741823D 22,635
Casanellas Milà, Montserrat ......................... 77085481S 21,990
Gassió Ribé, Roser ....................................... 78071316R 21,800
Planella Español, J. Oriol ............................ 40277156Q 20,570
Puntas Rubio, Jordi ...................................... 77737602V 19,920
Batiste Cuberta, Montserrat ......................... 38822543S 18,400

ANNEX 2

Llista de persones no seleccionades

P=puntuació; M=motiu (A=no haver estat preseleccionat segons l’apartat 5.2
de la convocatòria; B=no complir amb el que disposa l’apartat 6.1 de la
convocatòria; C=no haver obtingut la puntuació més alta de les diverses
sol·licituds del mateix centre).

Cognoms i nom DNI P/M

Modalitat A (tot el curs escolar 2005-2006)

Lloc de treball: docent
Aguilar Llavoré, Sergi ................................... 40328112G A
Aixalà Santandreu, Josep M. ...................... 40271172N A
Alart Guasch, Núria ...................................... 38070960A B
Alcalde Pena, Josep ..................................... 36918230X 26,27
Almazan Cano, Àngels ................................. 35040513J 24,13
Alvarez Rodríguez, Benita ............................ 40944155S A
Armengol Coscollola, Dolors ........................ 39312296Y A
Barriendos Valls, M. Inmaculada .................. 17141980B 27,10
Bartolí Guillemat, Jaume .............................. 39858735B A
Bécares Descosido, Maximino ..................... 10181072F A
Bernard Gil, Higinia ...................................... 40868536C 18,90
Bertran Infante, Celestí ................................. 40834891R A
Boloix Ripoll, Elisabeth ................................ 36937905C A
Bou Castellà, Esteve ..................................... 39670837T A
Brú González, Núria ...................................... 37707682X A
Busquet Paredes, Jaume ............................ 40278754G A
Busquets Figueras, Joana ............................ 46672901J 20,55
Cabrero Sagristà, Aracel$li .......................... 46135026Q B
Càmara Gomis, Angela ................................. 33925300R 20,50
Carles Hierro, M. Victòria ............................. 40902937J 25,48
Carreras Raurell, Mariona ............................. 36969651A B
Carrió Jamilà, Anna M. ................................. 77071807A 26,40
Carrión Pardo, J. Pedro .............................. 35012046C 21,55
Casadevall Busquet, Ramon ........................ 40239081Y A
Casals Saguer, Jordi ..................................... 40275963L 25,90
Casanovas Prat, Miguel ................................ 37599916E 26,20
Casas Rovira, Montserrat ............................. 39309518B 24,69
Casas Serrate, M. Elena .............................. 37782760Q 24,18
Castanys Pomès, M. Teresa ....................... 37613974G 26,83
Catà Tur, Josep ............................................. 37302426Z A
Ciudad Palanques, Pere ............................... 37729959T A
Clavé Oró, Modest ........................................ 37630066L 24,13
Clavijo Ledesma, Julio ................................. 27859939Q B

Colomer Tomàs, Miquel ................................ 77529604P A
Coll Cantin, Mercè ....................................... 46210314W A
Coma Pares, Núria ....................................... 78022173D 24,15
Comas Closas, Francesc ............................. 39301021R A
Corbalan Gil, Joan ........................................ 77300560K A
Costa Ferrandis, Josep J. ............................ 22523497B 18,46
Costa Pagès, Mercè ..................................... 40275035B A
Chicharro Santamera, Jacinto ..................... 37644864M A
Chivite Pérez, Jesús ..................................... 38426330T A
Dalmau Fontcuberta, Montserrat ................ 52141794N 21,98
Dalmau Pujol, Marta ..................................... 37303218R A
Dalmau Vinaixa, Alexandre .......................... 18885178Q A
Descàrrega Martín, Francesc ....................... 38437332P A
Domingo Belando, Ambròs .......................... 39680928V A
Domingo Curto, Albert .................................. 46027636J 26,45
Dot Paracolls, M. Dolors .............................. 77071110L 25,00
Esterri Carrasquer, David .............................. 43710797X 21,49
Esteve Pastor, Aurèlia .................................. 38396557N 25,23
Esteve Vidal, Quim ........................................ 40328789Z B
Fabregat Galcerà, Emeteri ........................... 40919718G 23,75
Feligreras Viedma, Benita ............................ 15802810Q 24,60
Fernández Barta, Miquel .............................. 37686249J 21,37
Fernández Fernández, M. del Carmen ....... 08661712G 24,75
Fernández Merino, M. Inès ......................... 18033553N B
Fernández Vuelta, María del Mar ................. 38554601T A
Ferrando Muria, Josep M. ........................... 37637630Q A
Ferrer Guimera, Carlos José ....................... 18911969N A
Ferrer Pérez, José Luis ................................. 37286644X A
Ferreres Rodés, Eulàlia ................................. 46319737Z A
Folguera Farré, Joan .................................... 40877720G B
Font Arbó, Magdalena .................................. 40856565D B
Forgas Berdet, Sergi ..................................... 38056907A A
Forn Salvà, Francesc .................................... 37668792J 27,06
Franc Forcén, Blanca .................................... 17869565Z 23,69
Franquesa Niubó, M. Eulàlia ........................ 46523195Z 26,50
Fuentes Cano, Pedro Pablo ......................... 04573121P A
Galcera Padilla, David ................................... 46553726R 23,56
García Barrera, Blanca M. ........................... 09715133W 23,55
García Carrasco, Carmen ............................. 06936648D 25,48
Garcia del Muro Solans, Joan ..................... 40845759J A
García Picañol, Montserrat ........................... 35016036P 26,55
García Llorens, Carme .................................. 18918604T A
Garcia Villagrasa, Juan ................................. 39336773B A
Garrido Mesas, C. Alejandro ........................ 35093854V 22,90
Garrigós Baeza, J. Alfons ............................ 21417340Q B
Gascón Urís, Sergi ........................................ 46116808Z A
Gaya Catasús, Jaume .................................. 35069021R A
Gilart Barranquero, M. Carme ...................... 40889827J A
Giné Millan, Maria José ................................ 78575256B A
Giner Tarrida, Antoni ..................................... 38071110S B
Girgas Nogareda, Dolors ............................. 77892748M B
Gómez Llobregat, Mercedes ........................ 39134943Y 24,40
Gómez Ponseti, Josep-Vicenç ..................... 40310944V A
Gomis de Barbarà, Teresa ........................... 39826308Z A
Gres Llort, Núria ........................................... 36974273W 21,93
Hernández Brull, Alejandro .......................... 39684572G A
Hernández Lluch, Anna ............................... 38790954M A
Hinojosa García, Rosa .................................. 38804405R 26,05
Homs Aumatell, Montserrat .......................... 77103060E A
Jane Pujol, Maria Alba ................................. 78149625H A
Jareño Ruiz, Joan Andreu ............................ 37320799X A
Juárez Díez, Núria ......................................... 37270397R A
Juhé Mas, Juan ............................................ 40944138K A
Lapuerta Amigo, Francisco ......................... 18938948N A
López Circuns, Francesc .............................. 33875908J 20,34
Lozano Roig, Julià ........................................ 39659321F A
Llop Postic, Llorenç ...................................... 35090017K 25,05
Madirolas Tell, Núria ..................................... 37656858Q B
Maestre Horcajo, Joan Miquel ..................... 39649447T B
Malagarriga Picas, Josep ............................. 39303848E A
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Marco Furrasola, Ángeles ............................. 38071647T A
Margarit Creixell, Jordi .................................. 46315949K B
Martín i Martínez, Francesc .......................... 38103057S A
Martínez Dies, Ester ...................................... 35102692T A
Martínez Ferrer, Héctor ................................. 17130049V 26,45
Martínez Flores, Lídia ................................... 39156853C 24,80
Martínez García, Victorino ............................ 39833333R 21,20
Martínez Pérez, Irene .................................... 17160777V 24,30
Martínez Soler, Francisca ............................. 77901985L A
Martínez Targa, M. Carme ............................ 40286719B 22,75
Mas Vilella, Glòria ......................................... 37366298S A
Matas Mercader, Caterina ............................ 40240037L 26,67
Mercadé Riambau, Josep ............................ 39631825L A
Montserrat Capella, Miquel ......................... 35033512G 25,31
Montserrat Rull, Assumpta .......................... 38438088M B
Moreno Calvo, José Maria ........................... 46743680K A
Moreno Fernández, Josep ........................... 33872677W 17,56
Moyano Delgado, Teodomiro ....................... 75620791B A
Mozas Banzo, Marc ...................................... 36964108A A
Muniesa Velilla, José Ignacio ....................... 73153119D A
Murcia Jaccod, Artur .................................... 36980196Z A
Muriana Garbin, Isabel ................................. 39147676C 25,80
Musach Argemí, Maria ................................. 33934653Q 23,27
Navarro Ferrer, Montserrat ........................... 43682022P A
Navarro Gómez, Roberto ............................ 46509859H B
Nogués Gázquez, Jaume ............................. 35101226Y 24,75
Núñez Castaín, Reyes ................................. 28404130G 24,35
Oriola Folch, Jordi ......................................... 46615925P 21,13
Oriols Codina, Jordina .................................. 39355781K A
Ortiz Valeri, Carme ....................................... 90000592M A
Palacio Segura, Graciela de ......................... 36969762E A
Palou Diez, Montserrat ................................. 37363270T A
Pàmies Fontseré, Joana ............................... 77832778L 24,50
Pardo Salgado, M. Carmen ......................... 43397425J A
Pareto Valls, Esther ...................................... 46212108W A
Parreu Alasà, Francesc ................................. 39829648L A
Pascual Arzo, Xavier ..................................... 18969212P A
Pascual Calvo, Xavier .................................. 39343253M 25,05
Pascual Mallada, Joan .................................. 39653058T 26,18
Pé Estella, Azuzena ...................................... 17858058F 24,45
Perales Puerta, Carlos Manuel ..................... 17827674Y 24,50
Peralta Gilabert, Rosa J. ............................. 75220056M A
Pereira García, Celso .................................... 43426372A A
Pérez Aznar, Agustí ........................................ 33408709j A
Peris Morancho, Pere .................................. 39035283M 27,02
Perramon López, M. Rosario ....................... 40262029T 26,63
Pi González, Xavier ....................................... 38506178S A
Piniés Lloret, Josefa ..................................... 40851973V 22,73
Plaza Arqué, Carme ...................................... 39624453F A
Poch Comas, Antoni ..................................... 39101788V A
Pons Duat, Ernest ......................................... 46129313F A
Pons Pallarès, Montserrat ........................... 37316573Q 26,07
Porta Fabregat, Josep M. ............................ 40882306J A
Prat Palau, Maria Teresa ............................. 40556326N 16,28
Prieto Vives, Jeremies Lluís .......................... 40435974L A
Pruñonosa Reverter, Josep .......................... 50415553J A
Pujades Beneit, Ramon ................................ 37618290L 26,95
Puyol Colomé, Maria Josep ......................... 38490273A A
Ramírez Moyano, José Manuel .................... 39182625D 24,51
Ramoneda Carrera, M. Rosa ....................... 41080215F 22,45
Reñé Cabezas, Sara .................................... 37729310H A
Rey Nadal, Josep .......................................... 40272932R A
Riu Canela, Roc ............................................ 78062199S A
Rivera Garretas, Maria Lluïsa ...................... 46302673Q A
Rodon Galceran, Concepció ........................ 46532174T 22,79
Rodríguez Martínez, M. Isabel .................... 38044212G A
Roig Jover, M. Assumpció .......................... 37254990G 21,07
Roman Peñalver, Vicens ............................... 52192414D A
Ropero Gallego, Esther ................................ 35007149E 23,65
Rosell Barrachina, Carles ............................. 35009860L A

Rosés Cavallé, M. Assumpta ....................... 39828057S A
Sala Paixau, Alexandre ................................ 38077436Q 23,43
Salvadó Poy, Roc ......................................... 40911070G A
Sánchez Díaz, Angel ..................................... 39659803Y A
Sánchez Ferrer, Juan Manuel ....................... 40434367E B
Sánchez Figuera, Concepción ..................... 38046898E 24,75
Santos Botana, Elena .................................. 37324531Q A
Sarasa Planes, Jaume .................................. 40888777K A
Sobrequés Callicó, M. Candelària ............... 40257253P A
Solé Valls, José M. ...................................... 77101156G 22,35
Taberner Duran, Montserrat ......................... 38767542F 26,77
Teixidor Poch, Joaquim ................................ 77894276S A
Tort Sentís, Eulàlia ........................................ 38374229V A
Trilla Fusté, Roser ......................................... 40851739J A
Valero Omedes, Leonor ................................ 33864120R 24,55
Vallbuena de la Fuente, M. Teresa ............. 33916759Q 25,75
Vaqué Vidal, Josep M. .................................. 37352667T A
Vázquez Campos, Xavier .............................. 35059071X A
Vila Borralleras, Calamanda ......................... 36921417T 25,08
Vila Monclús, Jordi ....................................... 38052761C A
Villà Pardo, Francesc .................................... 38761752J A
Vivancos Chacori, Eva María ....................... 37282812L 22,85
Vives Corbella, M. Pilar ................................ 77779989S B
Zambrana Martínez, Joana ........................... 37790969Z A

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)

Lloc de treball: docent
Aixalà Santandreu, Josep M. ...................... 40271172N A
Altimira Salvador, M. Mercè ......................... 77300761S A
Bataller Cucurella, Carles ............................. 46025208T 17,46
Burriel Manzanares, Francisca .................... 46223900H A
Casal Novoa, Fernando ................................ 19507373S A
Domenech Larraz, Jaume ............................ 79295222P A
Izquierdo Tarrats, Antoni .............................. 35024623Q A
Jacomet Cadaya, Salvi ................................. 40422907q A
Knott Ingram, Kathleen ................................. 16800417K A
Llach Güell, Elena ........................................ 79295218G A
Llompart Mallorqués, Glòria ......................... 46656774D A
Margalef Sagristà, Neus ............................... 40903407T A
Mercadé Campabadal, Angelina .................. 41074527T A (moda-

litat B1)
Mercadé Campabadal, Angelina .................. 41074527T A (moda-

litat B2)
Mirri Larrubia, María Teresa .......................... 36981664X A
Oliva Travesset, Montserrat .......................... 35019800T A
Pacheco Caballero, E. Manuel .................... 34756937G A
Pérez Costa, Margarita ................................. 39019432R A
Pérez Sánchez, Jordi .................................... 36973626E A
Piernau López, Patrícia ................................ 35101222W A
Pirla Luna, Manuel ........................................ 46041981Y A
Porta Sanchís, Fermí .................................... 37733849A A
Roig Miret, Maria ........................................... 37272809K A
Sánchez-Colomer Ruiz, M. Fernanda .......... 46538460F A
Sevillano Calvo, M. Milagros ........................ 13068695A A
Solà Cabanas, Anna .....................................33931725D A
Torres Fernández, Dolores ........................... 38555199T A
Tura Masferrer, Josep M. ............................. 77904781D A

Modalitat C (tot el curs escolar 2005-2006, per a dur a terme
estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a
Anglaterra)

Lloc de treball: docent
Cros Olivet, Eugènia ..................................... 40511165T A
Gomariz Agüera, Maribel ............................. 33884755M C
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ANNEX 3

Llista de sol·licituds excloses de la convocatòria

Cognoms i nom DNI Motiu

Modalitat A (tot el curs escolar 2005-2006)

Lloc de treball: docent
Aguilera Semitiel, Sònia Leonor ...... 37284220R Manca documentació (apartat 3.3)
Cascales Vilardell, Carolina ............. 34748357A Apartat 1.1: no és un projecte de recer-

ca educativa o de desenvolupament
d’estudis

Escandell Preto, Armand ................. 41493793E Fora de termini
Faixó Pararols, Marina ..................... 37673500Y Fora de termini
Farràs Grau, Francesc ..................... 40847839T Manca documentació (apartat 3.3)
Girbau Esteve, Joan ........................ 38059155C Renúncia
Leykum Martínez, Sonia .................. 15930993C Manca documentació (apartat 3.3)
Magrans Inglés, M. Isabel ............... 37755871Z Manca documentació (apartat 3.3)
Ortiz Garre, M. Àngels ..................... 35103261V Manca documentació (apartat 3.3)
Peco Yeste, Joaquim ....................... 25134202D Manca documentació (apartat 3.3)
Rodríguez Martín, Salvador ............. 07373263H Manca documentació (apartat 3.3)
Sancho Trigo, Anna ......................... 46304026N Manca documentació (apartat 3.3)
Soler Riera, Lourdes ........................ 46113480K Apartat 1.2: el projecte de la modalitat A

no tracta cap dels cinc àmbits
Sotelo Vázquez, Juan José ............. 40983497G Manca documentació (apartat 3.3)
Vergés Gifrà, Àngel .......................... 40320988X Apartat 1.1: no és un projecte de recer-

ca educativa o de desenvolupament
d’estudis

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)

Lloc de treball: docent
Alsina Pastells, Àngel ...................... 79300322W Manca documentació (apartat 3.3)
Bartolí Guillemat, Jaume ................. 39858735B Renúncia
Carrasco Rueda, M. Clotilde ........... 46043263T Renúncia
Escandell Preto, Armand ................. 41493793E Fora de termini (modalitat B1)
Escandell Preto, Armand ................. 41493793E Fora de termini (modalitat B2)
Escandell Preto, Armand ................. 41493793E Fora de termini (modalitat B3)
Fernández-Mera Cáceres,
M. Carme .......................................... 39833353K Manca documentació (apartat 3.3)
Ferrer Serra, M. del Mar .................. 40880698J Fora de termini
Gomà Nasarre, Antoni ..................... 38759539P Renúncia
Gómez Ponseti, Josep-Vicenç ........ 40310944V Renúncia (modalitat B1)
Gómez Ponseti, Josep-Vicenç ........ 40310944V Renúncia (modalitat B2)
Izquierdo Tarrats, Antoni .................. 35024623Q Manca documentació (apartat 3.3)
Llop Postic, Llorenç ......................... 35090017K Renúncia (modalitat B1)
Llop Postic, Llorenç ......................... 35090017K Renúncia (modalitat B2)
Marimon Garcia, Lourdes ................ 77279762S Apartat 1.3: el projecte no s’ajusta a la

modalitat B
Martín Vico, Ascensión .................... 46339309J Manca documentació (apartat 3.3)
Morera Oliveras, Jordi ..................... 38473555Y Renúncia
Mulet Martínez, Ana Isabel .............. 20421065D Apartat 2.1.a): no té l’antiguitat mínima

com a funcionària de carrera
Nus Rey, M. del Pilar ....................... 38081880K Renúncia
Ortega Pérez, Arturo ........................ 78577079V Manca documentació (apartat 3.3)
Pi González, Xavier .......................... 38506178S Apartat 1.3: el projecte no s’ajusta a la

modalitat B
Pineda Casademont, Roser ............ 36555161L Manca documentació (apartat 3.3)
Ramoneda Carrera, M. Rosa .......... 41080215F Renúncia
Rodrigo Estevan, Elena ................... 17833358D Renúncia
Sancho Trigo, Anna ......................... 46304026N Manca documentació (apartat 3.3)
Solé Valls, José M. .......................... 77101156G Renúncia
Soler Riera, Lourdes ........................ 46113480K Apartat 1.2: el projecte de la modalitat

B2 no tracta cap  dels cinc àmbits
Soler Riera, Lourdes ........................ 46113480K Apartat 1.2: el projecte de la modalitat

B1 no tracta cap  dels cinc àmbits

Modalitat C (tot el curs escolar 2005-2006, per a dur a terme estudis sobre la impartició
de continguts curriculars en anglès a Anglaterra)

Lloc de treball: docent
Criado Alberich, Cristina .................. 19849004G Manca documentació (apartat 3.3)
Rodríguez Terradellas, Emma.......... 77738364C Apartat 2.1.a): antiguitat mínima com a

funcionària de carrera

(05.206.119)

RESOLUCIÓ EDC/2616/2005, d’1 de se-
tembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre municipal de formació d’adults Timó,
de Montgat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pels ajuntaments de Tiana i de Montgat,
titulars del centre municipal de formació
d’adults T imó, de Montgat, en petició
d’obertura d’un centre, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits 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, que n’estableix el règim
d’autorització, i el Decret 213/2002, d’1
d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de la formació bàsica de les per-
sones adultes,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre muni-
cipal de formació d’adults Timó, de Montgat,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no posa
fi a 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 del dia següent al
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 pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 1 de setembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Municipi: 08390 Montgat.
Localitat: Montgat.
Denominació: centre municipal de formació
d’adults Timó.
Codi: 08064672.
Adreça: Edifici Folch i Torras-Camí Vell de
Tiana, 60.
Titulars: Ajuntament de Montgat, NIF P-
0812500-G. Ajuntament de Tiana, NIF P-
0828200-F.
Instal·lacions: 3 aules, espai polivalent, des-
patx/secretaria i serveis higiènics.

S’autoritzen els ensenyaments correspo-
nents a la formació bàsica de les persones
adultes que inclouen el cicle de formació
instrumental, amb efectes a partir de l’en-
demà de la publicació d’aquesta Resolu-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(05.235.068)
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RESOLUCIÓ EDC/2617/2005, de 31
d’agost, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Prat, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Prat, de Barcelona, en
petició d’autorització d’ampliació dels en-
senyaments de formació professional de
grau superior, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats as-
pectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu; el
Reial Decret 362/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general de la for-
mació professional específica, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Prat, de Barcelona, per ampliació dels en-
senyaments de formació professional de
grau superior, en els termes que s’especi-
fiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 31 d’agost de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08013767.

Denominació: Prat.
Adreça: c. Roger de Llúria, 97.
Titular: Centro de Estudios Prat, SL.
NIF: B08314700.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’hoteleria i turisme, amb el ci-
cle formatiu d’agències de viatges, amb 1
grup amb capacitat per a 25 llocs escolars,
que s’impartirà d’acord amb el que s’espe-
cifica a la composició del centre, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre

Autorització d’obertura a l’inici del curs
2005-2006:

Formació professional de grau mitjà:
Família administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 2 grups amb
capacitat per a 50 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 25 llocs escolars.
Els cicles formatius de gestió administrativa
(grau mitjà) i d’administració i finances (grau
superior) s’impartiran alternativament en
horari de matí o de tarda; en cap cas la
capacitat simultània no superarà els 50 llocs
escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’hoteleria i turisme: cicle forma-

tiu d’informació i comercialització turístiques
amb 1 grup amb capacitat per a 25 llocs
escolars i cicle formatiu d’agències de viat-
ges amb 1 grup amb capacitat per a 25 llocs
escolars. Els cicles formatius d’informació i
comercialització turístiques i d’agències de
viatges s’impartiran alternativament en ho-
rari de matí o de tarda; en cap cas la capa-
citat simultània no superarà els 25 llocs es-
colars.

Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 50 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 25 llocs escolars.
Els cicles formatius de gestió administrativa
(grau mitjà) i d’administració i finances (grau
superior) s’impartiran alternativament en
horari de matí o de tarda; en cap cas la
capacitat simultània no superarà els 50 llocs
escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 50
llocs escolars, i cicle formatiu d’administra-
ció de sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 50 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 25 llocs
escolars.

Família comerç i màrqueting: cicle forma-
tiu de gestió comercial i màrqueting amb 1
grup amb capacitat per a 25 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 2 unitats de la modalitat d’humani-
tats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.

(05.235.062)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

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

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

Servei de Gestió d’Inversions.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 163/05)

obres d’ampliació d’una aula al centre
d’educació infantil i primària Colomina ZER
El Romaní de Montgai (Noguera)

b) Termini d’execució: 2 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: 76.782,88
euros (IVA inclòs).

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria

A.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-

ta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

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

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

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00

hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

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

—9 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
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d) Data: 7 dies naturals després de la
finalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10:30 hores.

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

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

Barcelona, 14 de setembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.256.030)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2005,
per la qual s’aproven les normes de preins-
cripció i matrícula de l’alumnat del curs d’an-
glès a distància That’s English, per al curs
2005-2006, a les escoles oficials d’idiomes.

Atès que cal establir els criteris d’admis-
sió d’alumnes i les normes de preinscripció
i matrícula del curs d’anglès a distància
That’s English en les diferents escoles ofici-
als d’idiomes.

Resolc:

1. Àmbit d’aplicació
Els ensenyaments als quals es refereix

aquesta resolució seran els propis del cicle
elemental de l’idioma anglès de l’escola
oficial d’idiomes, d’acord amb allò que dis-
posa el Decret 312/1997, de 9 de desem-
bre, pel qual s’estableix l’ordenació curri-
cular del primer nivell dels ensenyaments
d’idiomes (DOGC núm. 2588, de 27.2.98),
amb les adients adaptacions curriculars per
a la seva impartició en la modalitat d’ense-
nyament a distància.

Aquests ensenyaments s’organitzen en
nou mòduls, que equivalen, cadascun, a un
trimestre acadèmic. Cada seqüència de tres
mòduls es correspon a un curs d’EOI i té la
mateixa validesa acadèmica que aquest,
segons l’esquema següent:

Els mòduls 1 a 3 equivalen al primer curs.
Els mòduls 4 a 6 equivalen al segon curs.
Els mòduls 7 a 9 equivalen al tercer curs.
La prova final del mòdul 9 serà la mateixa

prova de cicle elemental elaborada per la
comissió d’elaboració de proves de la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa.

La superació del mòdul 9 donarà dret a
la certificació acadèmica acreditativa d’ha-
ver superat el cicle elemental de l’idioma
anglès de les escoles oficials d’idiomes.

2. Admissió de l’alumnat
2.1. Les persones que vulguin cursar

aquests ensenyaments hauran de tenir com-
plerts els 16 anys abans del 31 de desem-
bre de l’any 2005.

2.2. Els requisits acadèmics mínims ne-
cessaris per a poder cursar aquests ense-
nyaments seran: el títol de Graduat Escolar,

Graduat en Educació Secundària o el títol
de Tècnic/a auxiliar (formació professional
de 1r grau) o el certificat d’escolaritat o
d’estudis primaris.

2.3. Per a poder matricular-se en el se-
gon curs, l’alumnat, a més dels requisits que
se citen en els apartats 2.1 i 2.2, haurà
d’acreditar alguna de les condicions se-
güents:

Haver superat el primer curs d’EOI, per la
modalitat presencial o a distància.

Haver superat els mòduls 1 i 2 del primer
curs del Programa That’s English.

Haver accedit a aquest nivell mitjançant
la prova de nivell, d’acord amb allò que
disposa l’apartat 3.2.

2.4. Per a poder matricular-se en el ter-
cer curs, l’alumnat, a més dels requisits que
se citen en els apartats 2.1 i 2.2, haurà
d’acreditar alguna de les condicions se-
güents:

Haver superat el segon curs d’EOI per la
modalitat presencial o a distància.

Haver superat els mòduls 4 i 5 del segon
curs del Programa That’s English.

Haver accedit a aquest nivell mitjançant
la prova de nivell d’acord amb allò que dis-
posa l’apartat 3.2.

2.5. L’alumnat del Programa That’s En-
glish és alumnat oficial de l’EOI en la qual
estigui matriculat. No es podrà cursar a la
vegada el mateix ensenyament en la moda-
litat presencial ni lliure.

2.6. L’alumnat del Programa That’s En-
glish que hi va estar matriculat el curs an-
terior i formalitzi la matrícula entre el 26 de
setembre i el 3 d’octubre, d’acord amb el
calendari establert en el punt 3.1, tindrà
assegurada la plaça en el mateix centre.

A la resta d’alumnes se’ls adjudicaran les
places disponibles per ordre de sol·licitud.

2.7. Si un alumne o alumna del Programa
That’s English vol passar a la modalitat pre-
sencial dins el mateix centre o en un altre,
el seu accés a aquesta modalitat estarà sot-
mès a les condicions d’admissió que amb
caràcter general tinguin establertes les EOI,
sense que el fet d’haver estat matriculat en
el That’s English representi cap preferència.

2.8. Totes les gestions d’informació, ad-
ministració i gestió organitzativa i acadèmi-
ca, pròpies del Programa That’s English,
estaran centralitzades per a tots els centres
col·laboradors del programa en una única
oficina gestora administrativa (telèfon: 934
841 084), amb seu a l’EOI de l’Hospitalet
de Llobregat.

3. Calendari d’inscripció i matrícula
3.1. Les dates d’inscripció i matriculació

seran del 16 de setembre al 28 d’octubre
de 2005, ambdós inclosos, d’acord amb el
calendari següent:

Alumnes del curs anterior
Del 26 de setembre al 3 d’octubre es ma-

tricularà l’alumnat del curs 2004-2005 que
promociona de segon curs a tercer.

Del 27 de setembre al 3 d’octubre es ma-
tricularà l’alumnat del curs 2004-2005 que
promociona de primer curs a segon.

Del 28 de setembre al 3 d’octubre, es ma-
tricularà l’alumnat del That’s English matri-
culat durant el curs 2004-2005 i que ha de
repetir tercer curs.

Del 29 de setembre al 3 d’octubre, es ma-
tricularà l’alumnat del That’s English matri-
culat durant el curs 2004-2005 i que ha de
repetir segon curs.

Del 30 de setembre al 3 d’octubre, es ma-
tricularà l’alumnat del That’s English matri-
culat durant el curs 2004-2005 i que ha de
repetir primer curs.

Nous alumnes
Del 16 de setembre al 21 de setembre,

es faran les inscripcions per a la prova de
nivell per a accedir al segon o al tercer curs.

Entre el 26 i el 30 de setembre, segons
cada centre, es farà la prova de nivell.

Del 5 d’octubre al 28 d’octubre es matri-
cularà l’alumnat nou de primer curs.

Dels dies 16 al 21 de setembre es proce-
dirà a la inscripció de l’alumnat per a fer la
prova de nivell per a accedir directament al
segon o tercer curs. Les dates del test de
nivell són, segons el centre, entre el 26 i el
30 de setembre, i els resultats de les pro-
ves es publicaran a partir del 4 d’octubre.

Del 10 al 28 d’octubre es matricularà
l’alumnat que tingui aprovat el primer o el
segon nivell d’escola oficial d’idiomes. La
consulta de resultats es podrà fer a partir
del 4 d’octubre.

A partir del 5 d’octubre es matricularà
l’alumnat procedent de test de nivell de
“That’s English”, en l’ordre següent:

Matriculació dels nous alumnes de primer
curs: del 5 al 28 d’octubre.

Matriculació dels nous alumnes de segon
curs: del 10 al 28 d’octubre.

Matriculació dels nous alumnes de tercer
curs: del 13 al 28 d’octubre.

3.2. Prova de nivell
La prova de nivell és per a aquelles per-

sones que, tenint coneixements lingüístics
previs d’anglès, vulguin accedir al segon o
al tercer curs del Programa That’s English,
sense haver cursat i/o superat el primer o el
segon curs respectivament.

L’esmentada prova de nivell tindrà lloc a
les escoles oficials d’idiomes adscrites al
Programa That’s English, abans que s’eme-
tin els programes per televisió.

El resultat de la prova de nivell tindrà va-
lidesa únicament per al curs acadèmic en
què es realitzi i servirà tan sols per a acce-
dir al segon o tercer curs.

3.3. Procés d’inscripció i matriculació
Cada centre que imparteixi aquesta mo-

dalitat d’ensenyament a distància oferirà un
nombre màxim de places d’acord amb la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

L’alumnat, en sol·licitar la matrícula, re-
brà informació de les escoles oficials d’idi-
omes o centres on pot cursar el Programa
That’s English.

L’alumnat escollirà un centre que impar-
teixi el Programa That’s English i haurà de
presentar la documentació exigida en els
terminis establerts. El sol·licitant procedirà
a fer efectius els drets de matrícula a l’en-
titat bancària establerta a aquest efecte.

La inscripció es formalitzarà telefònica-
ment de 10 a 18 hores, a l’Oficina Gestora
(telèfon: 934 841 084).

L’alumnat matriculat al That’s English no-
més podrà repetir una vegada cada un dels
tres cursos. Únicament podrà matricular-se
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per tercera vegada d’un mateix curs, si un
cop acabat el període de matrícula per als
nous alumnes encara queden places dispo-
nibles, a partir del 2 de novembre.

Acabat el termini de matrícula, l’Oficina
gestora elaborarà una llista definitiva dels
alumnes matriculats en cada centre, que
s’haurà de fer pública.

Un cop formalitzada la matrícula, tan sols
procedirà la devolució de la quantitat ingres-
sada en concepte de material didàctic, en
el supòsit que la inscripció al Programa si-
gui anul·lada per motius no imputables a
l’interessat o interessada.

Les sol·licituds de devolució de la quan-
titat esmentada es remetran a la persona
responsable d’Ensenyament a Distància, a
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa del Departament d’Educació.

Les sol·licituds de trasllat d’expedient, per
canvi de residència de l’alumnat, les trami-
tarà l’Oficina gestora, un cop confirmada
l’existència de plaça en el centre de desti-
nació.

3.4. Sol·licituds de canvi de centre
En el cas que un alumne o alumna matri-

culat en cursos anteriors sol·liciti plaça per
a un altre centre diferent, hom podrà aten-
dre la seva petició sempre que existeixin
places disponibles en el centre que ha de-
manat, però sempre a partir del 5 d’octu-
bre.

El procediment per a aquests casos serà
el següent:

Durant els dies de matrícula que perto-
quin, aquests alumnes hauran de matricu-
lar-se, si així ho volen, en el seu centre d’ori-
gen a fi de garantir la seva continuïtat en el
programa a l’esmentat centre.

L’Oficina gestora, davant la petició justi-
ficada de trasllat, anotarà les dades de
l’alumne o alumna (nom i DNI) i el centre per
al qual sol·licita el trasllat.

Transcorregut el termini de preferència, és
a dir, a partir del 6 d’octubre, l’Oficina ges-
tora determinarà si hi ha plaça per a l’alum-
ne o alumna que ha sol·licitat el trasllat. En
cas afirmatiu, assignarà l’alumne/a al nou
centre i ho comunicarà tant al nou centre
com a l’alumne/a interessat.

Totes les gestions es faran a través de
l’Oficina gestora (tel. 934 841 084).

3.5. Preus de la inscripció
El cost d’inscripció per al primer, segon o

tercer curs (tres mòduls cadascun) serà de
143,00 €.

La inscripció donarà dret als mitjans di-
dàctics bàsics posats a disposició de l’alum-
nat per a cada curs, a més del suport tuto-
rial.

Els materials complementaris són opta-
tius.

Els mitjans didàctics que integren el pro-
grama es lliuraran només a les persones que
es matriculin com a alumnes d’aquests
cursos oficials d’educació a distància.

Quan es tracti d’un alumne o alumna re-
petidor del Programa That’s English, haurà
de pagar 36,50 € i rebrà el material didàc-
tic, elaborat específicament per als alumnes
repetidors.

L’alumne o alumna que al final del curs
2004-2005 tingui pendent únicament el
mòdul 9 i que vulgui assistir a les tutories
fins a la realització de l’examen al gener/

febrer de 2006, haurà d’abonar 36,50 €

com la resta de repetidors, i rebrà el corres-
ponent material didàctic. En cas de suspen-
dre aquest nou examen, tindrà dret als exà-
mens de juny de 2006 i gener de 2007 i a
continuar assistint a les tutories fins a l’exa-
men de juny de 2006. L’alumnat que no hagi
abonat aquesta quantitat i no superi l’exa-
men de gener/febrer de 2006, haurà de
pagar 36,50 € en el termini màxim d’un mes
a comptar de la publicació de les qualifica-
cions. Aquests alumnes rebran el correspo-
nent material didàctic i tindran dret als exà-
mens de juny de 2006 i gener de 2007, però
no podran assistir a les tutories durant el
curs 2005-2006, pel fet que els grups ja
estaran constituïts.

Sobre el preu general de matrícula s’apli-
carà un descompte del 50% per a les famí-
lies nombroses de categoria general, del
100% per a les famílies nombroses en cas
d’alumnes de categoria especial, i del 50%
per als professors de centres públics on
s’imparteixen ensenyaments de règim ge-
neral o especial. Aquestes situacions hau-
ran de ser degudament justificades per les
persones interessades. Els esmentats des-
comptes s’aplicaran sobre el preu general,
però no sobre els materials didàctics opta-
tius, que són de caràcter voluntari.

4. Centres
Les escoles oficials d’idiomes on s’impar-

tirà el Programa d’anglès a distància durant
el curs 2005-2006 són les següents:

EOI Drassanes (Barcelona I)
EOI Vall d’Hebron (Barcelona II)
EOI de l’Hospitalet de Llobregat
EOI de Sabadell
EOI de Girona
EOI de Lleida
EOI de Tarragona
EOI de Tortosa
EOI de Manresa
EOI de Mataró
EOI de Santa Coloma
EOI de Terrassa
Per raons de territorialitat, l’IES d’Aran

queda autoritzat per a impartir aquests en-
senyaments i tindrà a aquests efectes la
consideració d’extensió de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Lleida.

La prova de nivell que s’aplicarà a l’IES
d’Aran, així com els exàmens de mòdul,
seran els mateixos que apliqui l’EOI de la
qual depenen.

L’Oficina gestora, un cop acabat el perí-
ode de matriculació, comunicarà la llista
d’alumnes, per cursos, a l’EOI corresponent.
Trimestralment el coordinador o coordina-
dora enviarà els resultats dels exàmens dels
alumnes a l’EOI de la qual depenen aquests.

5. Acció tutorial
5.1. L’alumnat té garantit el suport tuto-

rial durant tot el curs.
5.2. L’acció tutorial del professorat es

durà a terme en sessions setmanals d’una
hora de durada.

Les sessions de suport tutorial seran
col·lectives i d’assistència voluntària amb
tots els alumnes que tingui assignats cada
tutor.

5.3. Les sessions de tutoria es destina-
ran a:

— Afavorir el desenvolupament de l’habi-
litat comunicativa d’expressió oral i la seva
integració amb les altres destreses dins el
context d’una tasca d’interacció.

— Orientar l’alumnat en les tècniques i
estratègies que facilitin el procés d’apre-
nentatge de l’idioma anglès, així com anti-
cipar-se a les possibles dificultats que es
presentin a l’alumnat per tal d’ajudar-lo a su-
perar-les.

6. Els mitjans didàctics
6.1. La distribució dels mitjans didàctics

la coordinarà la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa, que garantirà el
subministrament als centres de suport on
l’alumnat ha realitzat la seva matriculació i
on li seran proporcionats una vegada for-
malitzada.

6.2. Per a cada un dels tres cursos, la
persona que es matriculi, rebrà com a com-
plement dels programes de televisió que
s’emetran per la 2a cadena de TVE, els ma-
terials bàsics següents:

Un llibre de text per mòdul
Un CD àudio per mòdul
Una guia informativa
Un quadern d’activitats complementàri-

es
A més d’aquests materials, l’alumnat que

ho consideri necessari, podrà comprar els
altres materials suplementaris que enguany
es posen a la venda.

7. Avaluació
7.1. Les proves presencials, al final de

cada mòdul, s’efectuaran normalment a les
EOI i als IES autoritzats per impartir aques-
ta oferta educativa.

7.2. Ateses les singulars característiques
de la metodologia a distància, durant el curs
acadèmic es realitzaran tres proves d’ava-
luació i recuperació:

— La primera, al mes de desembre, i cor-
respondrà als continguts del mòdul 1 (per a
alumnes de primer curs), del mòdul 4 (per
a alumnes de segon curs) i del mòdul 7 (per
a alumnes de tercer curs). En aquest mo-
ment es farà també la recuperació del mò-
dul 3 per als alumnes matriculats en el se-
gon curs i la recuperació del mòdul 6 per
als alumnes de tercer curs, que tinguin
pendents de superar aquests mòduls res-
pectivament.

— La segona, al mes de març, avaluarà
els continguts del mòdul 2, del mòdul 5 i
del mòdul 8. Els alumnes que no hagin
superat els mòduls 1, 4 i 7 es podran pre-
sentar als exàmens dels mòduls 2, 5 i 8, i,
en cas de superar-los, hauran recuperat els
mòduls anteriors. Aquesta excepció només
s’aplicarà a la convocatòria de març.

— La tercera, al mes de juny, i corres-
pondrà als continguts del mòdul 3 (per a
alumnes de primer curs), mòdul 6 (per a
alumnes de segon curs) i mòdul 9 (per a
alumnes de tercer curs). Es faran també les
recuperacions per a aquells alumnes que no
hagin superat els mòduls anteriors de cada
curs.

7.3. La superació de cada mòdul donarà
lloc a una acreditació que garantirà la vali-
desa permanent de les proves superades,
a efectes d’aquesta modalitat educativa.

Cada tres mòduls successius aprovats,
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d’acord amb allò descrit en l’apartat 1
d’aquesta Resolució, són equivalents al
corresponent curs d’EOI.

7.4. Durant el mes de setembre es faran
proves de recuperació de tots els mòduls
–excepte del 9– destinades a l’alumnat que
hagi estat matriculat durant el curs 2004-
2005 i en tingui suspès algun, així com les
corresponents proves de nivell. La prova de
recuperació del mòdul 9 es farà a finals del
mes de gener o començaments de febrer.

7.5. Si un alumne/a no ha superat la pro-
va del mòdul 9 després d’haver-se matricu-
lat tres vegades en el tercer curs, podrà
continuar presentant-se a la prova corres-

ponent de Certificat Elemental, però en la
modalitat lliure, previ pagament de les cor-
responents taxes d’examen. No tindrà dret,
però, a assistir a classes.

7.6. Per a aprovar un examen s’haurà
d’aprovar cada una de les parts de les quals
es compon l’examen, excepte els mòduls
de tercer curs (7, 8 i 9) on no és necessari
aquest requisit.

Els exàmens dels cursos primer i segon
que tenen prova escrita i prova oral, caldrà
aprovar l’escrit per a poder passar a l’oral.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones in-

teressades poden interposar recurs d’alça-
da davant la consellera d’Educació en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació, segons allò que disposen
els article 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, 8 de setembre de 2005

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




