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EDICTE de 13 de setembre de 2005, pel
qual es notifica la resolució de 26 de juliol
de 2005, que acorda prorrogar la durada
màxima de l’expedient disciplinari incoat per
resolució de 20 d’abril de 2005 al senyor
Jordi Sorribes Querol.

Atès que no ha estat possible notificar la
resolució de 26 de juliol de 2005, del se-
cretari general del Departament d’Educa-
ció, dictada en la tramitació de l’expedient
disciplinari incoat al funcionari docent se-

nyor Jordi Sorribes Querol, de Lleida, per
resolució de 20 d’abril de 2005, en aplica-
ció del que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es
notifica a la persona interessada que la re-
solució de 26 de juliol de 2005 ha prorrogat
en tres mesos la durada màxima de l’expe-
dient tal i com preveu l’article 51.2 del Re-
glament de règim disciplinari de la funció
pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya (Decret 243/1995, de 27 de
juny).

La resolució esmentada és a la seva dis-
posició a les oficines de la Subdirecció
General de la Inspecció de Serveis del De-
partament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Via Augusta, 202-226, planta 5B,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina.

Barcelona, 13 de setembre de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.245.057)

EDICTE de 13 de setembre de 2005, pel
qual es notifica l’obertura del tràmit de vista
de l’expedient disciplinari incoat per resolu-
ció de 20 d’abril de 2005 al senyor Jordi
Sorribes Querol.

Atès que no ha estat possible notificar
l’obertura del tràmit de vista en la tramita-
ció de l’expedient disciplinari incoat per
resolució de 20 d’abril de 2005, del secre-
tari general del Departament d’Educació, al
funcionari docent senyor Jordi Sorribes
Querol de Lleida, es notifica a la persona
interessada que, en aplicació del que dis-
posa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, l’expedient esmentat
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és a la seva disposició a les oficines de la
Subdirecció General de la Inspecció de
Serveis del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202-
226, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns
a divendres en horari d’oficina.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 13 de setembre de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.245.056)

DECRET 201/2005, de 27 de setembre, de
creació de dos centres públics de formació
d’adults al municipi de Terrassa.

Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de
formació d’adults;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel
qual es regulen els centres de formació
d’adults;

Atès el Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel
qual s’estableix l’ordenació curricular de la
formació bàsica de les persones adultes;

Atès el Decret 282/2004, d’11 de maig,
de reestructuració parcial dels departaments
d’Educació i de Benestar i Família;

A proposta de la consellera d’Educació,
i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Creació
Es creen els centres de formació d’adults

que figuren a l’annex d’aquest Decret, per
transformació de les aules que s’hi indiquen.

Article 2. Funcionament
2.1 Aquests centres, que adequaran la

seva activitat docent a partir del curs 2005/
2006, desenvoluparan formació instrumen-
tal i bàsica, en totes les seves modalitats,
per a persones adultes. També incorpora-
ran la perspectiva de gènere a les activitats
educatives i formatives.

2.2 Els centres funcionaran amb una or-
ganització flexible d’acord amb les necessi-
tats educatives i formatives de la zona on
estan situats, i incorporaran la metodologia
d’autoformació.

Article 3. Registre
Els centres s’inscriuran al Registre de cen-

tres docents.

Disposició final

S’autoritza la persona titular del Departa-
ment d’Educació per a l’execució d’aquest
Decret, que entrarà en vigor l’endemà de la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 27 de setembre de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Denominació del centre: Centre de Forma-
ció d’Adults Ramon Llull.
Codi: 08062079.
Titular: Generalitat de Catalunya. Departa-
ment d’Educació.
Adreça: Atenes, 59.
Municipi: 08224 Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Instal·lacions: 4 aules, despatx/secretaria,
sala del professorat, sala polivalent, i ser-
veis higiènics.
Aula que es transforma en centre: AFA Isaac
Peral.

Denominació del centre: Centre de Forma-
ció d’Adults Ègara.
Codi 08062080.
Titular: Generalitat de Catalunya. Departa-
ment d’Educació.
Adreça: Jacint Elies, 147; i plaça la Imma-
culada, 4.
Municipi: 08226 Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Instal·lacions: 10 aules, despatx/secretaria,
sala del professorat, biblioteca, i serveis hi-
giènics.
Aules que es transformen en centre: AFA
Torrella/AFA Antoni Rovira, AFA Ca N’Angla-
da, AFA Joan XXIII i AFA Salvador Vinyals.

(05.257.124)

ORDRE EDC/391/2005, de 13 de setem-
bre, per la qual es creen diversos preus
públics dels ensenyaments de règim espe-
cial que condueixen a les titulacions oficials
de tècnic d’esport.

Mitjançant el Reial decret 1913/1997, de
19 de desembre, es van configurar com a
ensenyaments de règim especial els con-
duents a l’obtenció de titulacions de tècnics
esportius, i es van aprovar les directrius
generals dels títols i dels corresponents en-
senyaments mínims.

Mitjançant el Decret 169/2002, d’11 de
juny, es va establir l’ordenació general dels
ensenyaments de règim especial que con-
dueixen a les titulacions oficials de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport.

Els ensenyaments de tècnic esportiu s’or-
ganitzen en dos nivells; el primer i el segon.
Cada nivell s’estructura en quatre blocs:
bloc comú, bloc específic, bloc complemen-
tari i bloc de formació pràctica. Els tres
primers blocs s’organitzen en diversos crè-
dits i el bloc de formació pràctica conforma
una unitat.

Atès que cal crear el preus públ ics
d’aquests ensenyaments aplicables als cen-
tres de titularitat del Departament d’Educa-
ció, i determinar-ne l’import tenint en compte

la diversitat de modal itats esport ives,
d’acord amb l’article 22 de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, i a
proposta de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1
1.1 Es creen el preus públics per a la

matriculació en els ensenyaments de règim
especial que condueixen a les titulacions
oficials de tècnic d’esport, en centres de ti-
tularitat del Departament d’Educació, que
tot seguit s’indiquen:

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc comú del primer nivell
de tècnic/a d’esport, de totes les especia-
litats esportives.

b) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc complementari del pri-
mer nivell de tècnic/a d’esport, de totes les
especialitats esportives.

c) Bloc de formació pràctica del primer
nivell de tècnic/a d’esport, de totes les es-
pecialitats esportives.

d) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc comú del segon nivell
de tècnic/a d’esport, de totes les especia-
litats esportives.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc complementari del
segon nivell de tècnic/a d’esport, de totes
les especialitats esportives.

f) Bloc de formació pràctica del segon ni-
vell de tècnic/a d’esport, de totes les espe-
cialitats esportives.

g) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a d’esport en alta muntanya,
de tècnic/a d’esport en descens de bar-
rancs, de tècnic/a d’esport en escalada i de
tècnic/a d’esport en muntanya mitjana.

h) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en futbol.

i) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en futbol sala.

j) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en alta muntanya.

k) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en descens de barrancs.

l) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en escalada.

m) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en muntanya mitjana.

n) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en futbol.

o) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en futbol sala.

1.2 Es fixa el preu públic, per al curs
2005-2006, en els imports següents:

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc comú del primer nivell
de tècnic/a d’esport, de totes les especia-
litats esportives: 16,00 euros.
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b) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc complementari del pri-
mer nivell de tècnic/a d’esport, de totes les
especialitats esportives: 16,00 euros.

c) Bloc de formació pràctica del primer
nivell de tècnic/a d’esport, de totes les es-
pecialitats esportives: 50,00 euros.

d) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc comú del segon nivell
de tècnic/a d’esport, de totes les especia-
litats esportives: 16,00 euros.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc complementari del
segon nivell de tècnic/a d’esport, de totes
les especialitats esportives: 16,00 euros.

f) Bloc de formació pràctica del segon ni-
vell de tècnic/a d’esport, de totes les espe-
cialitats esportives: 65,00 euros.

g) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a d’esport en alta muntanya,
de tècnic/a d’esport en descens de bar-
rancs, de tècnic/a d’esport en escalada i de
tècnic/a d’esport en muntanya mitjana:
24,00 euros.

h) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en futbol: 17,00 euros.

i) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del primer
nivell de tècnic/a en futbol sala: 16,50 eu-
ros.

j) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a alta muntanya: 89,50 eu-
ros.

k) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en descens de barrancs:
30,50 euros.

l) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en escalada: 51,00 euros.

m) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en muntanya mitjana:
26,50 euros.

n) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en futbol: 12,50 euros.

o) Cada 10 hores, o fracció, de durada
dels crèdits del bloc específic del segon
nivell de tècnic/a en futbol sala: 12,00 eu-
ros.

Article 2
Els preus públics seran exigibles abans

de la prestació del servei.

Article 3
A l’alumnat membre de famílies nombro-

ses li seran aplicables les exempcions i bo-
nificacions que estableix la legislació vigent
relativa a la protecció d’aquestes famílies.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-
ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb l’article 1 d’aquesta
Ordre s’ingressaran en el compte corrent del

centre docent i seran gestionats pel centre
pels procediments que preveu la Llei 4/1988
esmentada, i la normativa que la desplega.

Barcelona, 13 de setembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.252.078)

EDICTE de 13 de setembre de 2005, pel
qual es notifica la proposta de resolució de
l’expedient disciplinari incoat al senyor Fer-
nando Bueno Cortes per resolució de 8 de
març de 2005.

Atès que no ha estat possible notificar la
proposta de resolució de l’expedient disci-
plinari incoat per resolució de 8 de març de
2005, del secretari general del Departament
d’Educació, a l’interí docent senyor Fernan-
do Bueno Cortes, de Barcelona, 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 Subdirecció General de la
Inspecció de Serveis del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina.

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

Barcelona, 13 de setembre de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.245.058)

EDICTE de 13 de setembre de 2005, pel
qual es notifica a la senyora Aurora Ortega
Soler la resolució de 18 de gener de 2005,
del director general d’Ordenació i Innova-
ció Educativa.

Atès que no ha estat possible notificar a
la senyora Aurora Ortega Soler la resolució
de 18 de gener de 2005, del director gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa, per
la qual se li denega el reconeixement de
l’equivalència dels estudis cursats amb el
certificat de nivell C, de català, de la Secre-
taria de Política Lingüística, i 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, es notifica que
la resolució esmentada es troba a disposi-
ció de la interessada a les dependències de
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa, Via Augusta, 202, 2a planta,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina.

Passats 10 dies, a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 13 de setembre de 2005

Pepita Corominas i Baulenas
Subdirectora general d’Ordenació
Curricular i Programes Educatius

(05.245.059)

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. 1302/05)

obres de supressió de barreres arquitectò-
niques a l’Escola Oficial d’Idiomes II Vall
d’Hebron de Barcelona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 4 mesos.

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

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

—4 Pressupost  base  de  l i c i tac ió :
185.946,64 euros (IVA inclòs).

Anualitat 2005: 130.000,00 euros.
Anualitat 2006: 55.946,64 euros.

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

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

—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-

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

lona.
d) Telèfon: 934.006.900, ext. 3706.
e) Fax: 934.006.977.

—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: 08021 Barcelona.
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-
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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.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització 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/educacio.

Barcelona, 27 de setembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.270.104)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia per a la redacció d’un projecte d’obres
i la seva posterior direcció.

—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: (1464/05) re-

dacció del projecte bàsic d’execució, de
l’estudi de seguretat i salut, del projecte
d’activitats per a la llicència ambiental, ai-
xecament de plànols de l’estat actual, es-
tudi geotècnic i topogràfic i posterior direc-
ció de les obres d’ampliació a 2 línies del
col·legi d’educació infantil i primària Collbaix
de Sant Joan de Vilatorrada (Bages).

b) Termini d’execució: 6 mesos per a la
redacció del projecte i pel que fa a la direc-
ció de les obres serà el que resulti del con-
tracte per a l’execució de les obres.

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

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

—4 Pressupost base de licitació
Honoraris redacció: 89.274,16 euros (IVA

inclòs) distribuït en les anualitats següents:
Anualitat 2005, 52.530,65 euros.
Anualitat 2006, 36.743,51 euros.
Honoraris direcció: 30.962,89 euros (IVA

inclòs), a aplicar un cop adjudicada l’obra.

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

la redacció a formalitzar un cop adjudicada
la redacció del projecte i 4% de l’import de
la direcció que serà dipositada prèviament
a la signatura del contracte de direcció.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

planta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barce-

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

—7 Presentació de les sol·licituds i docu-
mentació

a) Data límit de presentació: 15 dies na-
turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de les sol·licituds i do-
cumentació es prorrogarà fins al proper dia
hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula vuitena 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 sol·licituds i documentació també es

poden trametre per correu dins el termini
d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar
la data d’imposició de la tramesa a l’oficina
de correus i anunciar a l’òrgan de contrac-
tació mitjançant fax o telegrama durant el
mateix dia.

—8 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions.
b) Domicili: Via Augusta, núm. 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 hores.

—9 Despeses de l ’Anunc i :  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empre-
sa adjudicatària.

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

Barcelona, 27 de setembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.270.102)

RESOLUCIÓ EDC/2748/2005, de 21 de se-
tembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un institut d’edu-
cació secundària d’Hostalric.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5 de l’annex del Decret

199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
d’Hostalric, amb codi 17006733, ubicat al
carrer Via Romana, s/n, d’Hostalric (Selva),
la nova denominació específica Vescomtat
de Cabrera.

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 setembre de 2005

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(05.256.020)

RESOLUCIÓ EDC/2778/2005, de 27 de se-
tembre, per la qual s’implanta un cicle for-
matiu d’arts plàstiques i disseny a l’Escola
d’Art i Superior de Disseny Ondara, de
Tàrrega.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix dintre dels ensenyaments artístics
els ensenyaments de les arts plàstiques i de
disseny que comprendran els estudis rela-
cionats amb les arts aplicades, els oficis ar-
tístics, el disseny en les diverses modalitats
i la conservació i restauració de béns cultu-
rals.

Per mitjà de diversos decrets s’ha esta-
blert l’ordenació dels ensenyaments dels
cicles formatius d’arts plàstiques i disseny,
del seu currículum i la seva avaluació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars d’arts plàstiques i disseny
aconsella reestructurar l’oferta per tal d’ade-
quar-la a les necessitats i per aprofitar mi-
llor els recursos disponibles.
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Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació de determinats ensenya-
ments en un centre docent públ ic de
Tàrrega.

D’acord amb el que disposa la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Implantar el cicle formatiu d’arts plàs-
tiques i disseny que es detalla a l’annex
d’aquesta Resolució en el centre docent
públic que s’indica, amb efectes acadèmics
i administratius de l’inici del curs escolar
2005-2006.

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

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

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

Barcelona, 27 de setembre de 2005

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX

CFAS: cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Comarca: Urgell.
Codi: 25004528.
Denominació: Escola d’Art i Superior de Dis-
seny Ondara.
Municipi: Tàrrega.
Ensenyament que s’implanta: CFAS (6051)
Art tèxtil.

(05.262.002)

RESOLUCIÓ EDC/2779/2005, de 27 de se-
tembre, de convocatòria per a la inclusió a
la borsa de persones col·laboradores en les
tasques pròpies de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals.

Mitjançant la Llei orgànica 5/2002, de 19
de juny, de les qualificacions i de la forma-
ció professional, s’ha articulat un sistema
integral de formació professional, qualifica-
cions i acreditació adequat a les diferents
necessitats territorials del sistema produc-
tiu per tal de promoure i desenvolupar la
integració de les diverses ofertes de forma-
ció professional existents.

Entre els instruments d’aquest sistema cal
destacar el Catàleg Nacional de Qualificaci-
ons Professionals, desplegat pel Reial de-
cret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual
es regula el Catàleg Nacional de Qualifica-
cions Professionals.

El Decret 176/2003, de 8 de juliol, de cre-
ació de l’Institut Català de les Qualificaci-
ons Professionals estableix que el sistema
integrat de qualificacions i formació profes-
sional es compon de dues eines, d’una
banda el Catàleg de Qualificacions Profes-
sionals de Catalunya al qual es troba asso-
ciat el Catàleg Modular Integrat de Forma-
ció Professional, i d’altra banda, del Sistema
de Reconeixement i Certificació de la com-
petència professional.

La Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i de creació del
Servei d’Ocupació de Catalunya estableix
que l’Institut Català de les Qualificacions
Professionals dóna suport al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya en l’exercici de les se-
ves competències.

El Catàleg de Qualificacions Professionals
de Catalunya és el referent del sistema pro-
ductiu i el Catàleg Modular Integrat de For-
mació Professional és el referent de la for-
mació. L’elaboració d’aquests catàlegs
requereix el concurs de persones expertes
en el món productiu i en el món formatiu de
cadascun dels sectors amb rellevància pro-
ductiva a Catalunya.

El Departament d’Educació, al qual està
adscrit l’Institut Català de les Qualificaci-
ons Professionals i el Departament de Tre-
ball i Indústria, col·laboren en la definició
del sistema integrat de qualificacions i for-
mació professional en el marc del Pla ge-
neral de Formació Professional a Catalunya
que fou aprovat per Govern el 27 d’agost
de 2002.

La Comissió Directora de l’Institut Cata-
là de les Qualificacions Professionals és
l’òrgan de consulta i participació dels
agents socials i econòmics i de l’adminis-
tració. Els diversos ens representats a la
Comissió Directora venen proposant per-
sones expertes per a dur a terme les fun-
cions d’aquest institut. Tanmateix aquesta
participació, la dimensió del Catàleg de
Qualificacions Professionals de Catalunya,
prevista en diversos centenars de qualifi-
cacions, aconsella complementar les apor-
tacions d’experts fetes pels ens represen-
tats a la Comissió Directora alhora que es
possibilita una àmplia participació atesa la
necessitat de disposar d’una relació de
persones expertes suficient per a desple-
gar el sistema integrat de qualificacions i
formació professional.

Per tot l’exposat,

Resolc:

Article 1. Convocatòria
S’obre convocatòria per a la inclusió a la

borsa de persones col·laboradores en les
tasques pròpies de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals, les quals poden
ser consultades al web institucional: (http://
www.gencat.net/educacio/icqp/index.htm).

Article 2. Bases de la convocatòria
Aprovar les bases reguladores per les

quals es regirà la convocatòria, les quals
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 3. Abast de la borsa de persones
col·laboradores

Fer pública la relació de famílies/sectors
professionals i àrees objecte de la borsa de
persones col·laboradores, la qual consta a
l’annex 2 d’aquesta resolució.

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, 27 de setembre de 2005

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

ANNEX 1

Bases generals

—1 Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és in-

crementar la relació de persones suscepti-
bles de col·laborar en les tasques pròpies
de l’Institut Català de les Qualificacions Pro-
fessionals que integraran la borsa de per-
sones col·laboradores que s’inicia amb
aquesta convocatòria.

—2 Àmbit d’aplicació i normativa aplicable
Les tasques de les persones col· la-

boradores han de correspondre a les com-
petències de l’Institut Català de les Qualifi-
cacions Professionals, d’acord amb la
normativa de la seva creació. La col·la-
boració es formalitzarà mitjançant contrac-
te de serveis, d’acord amb el Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, d’aprova-
ció del Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques.

—3 Tipus de col·laboració
La col·laboració de les persones selecci-

onades es durà a terme mitjançant actuaci-
ons puntuals.

—4 Àmbits de la col·laboració
La col·laboració pot correspondre a un o

més dels següents àmbits:
a) Elaboració i actualització del Catàleg

de Qualificacions Professionals de Catalunya
al qual es troba associat el Catàleg Modular
Integrat de Formació Professional.
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b) Desplegament i aplicació del Sistema
de Reconeixement i Certificació de la Com-
petència Professional.

c) Desenvolupament de l’orientació en
matèria de formació professional i ocupació.

—5 Requisits de participació
5.1 Acreditar una experiència professi-

onal mínima de cinc anys en els àmbits es-
mentats a l’apartat 4, dintre dels darrers deu
anys.

A efectes orientatius, l’experiència profes-
sional en els àmbits esmentats a l’apartat
anterior pot correspondre, entre d’altres, a
les activitats que es detallen a continuació:

Per a l’àmbit a):
Supervisió de processos i funcions, dins

de l’empresa.
Definició de competències, dins de l’àrea

de recursos humans.
Elaboració de procediments de treball.
Per a l’àmbit b):
Participació en processos de classifica-

ció professional.
Participació en processos de negociació

col·lectiva.
Participació en processos de selecció de

personal.
Participació en processos de promoció de

personal.
Per a l’àmbit c):
Participació en processos de selecció,

adaptació, requalificació o reconversió de
personal.

Participació en processos d’orientació
professional.

5.2 En tot cas, la col·laboració de per-
sones expertes que siguin personal de l’ad-

ministració pública, es durà a terme d’acord
amb la normativa d’incompatibilitats.

5.3 Resta exclòs de la inclusió a la bor-
sa de persones col·laboradores el personal
dependent l’Institut Català de les Qualifica-
cions Professionals.

—6 Relació de persones col·laboradores
6.1 El resultat d’aquesta convocatòria

es notificarà individualment a les persones
participants.

6.2 La relació de persones col·labo-
radores seleccionades té caràcter intern per
al desenvolupament de les competències de
l’Institut Català de les Qualificacions Profes-
sionals. La gestió de les dades es durà a
terme d’acord amb la Llei orgànica 15/1999,
de protecció de dades de caràcter personal.

Les persones col·laboradores selecciona-
des podran cancel·lar en qualsevol moment
la seva inclusió en la relació de persones
expertes, amb la comunicació prèvia a l’Ins-
titut Català de les Qualificacions Professionals.

—7 Efectes de la inclusió en la relació de
persones col·laboradores

En el desplegament de les seves compe-
tències i d’acord amb la seva planificació
temporal, l’Institut Català de les Qualificaci-
ons Professionals oferirà a les persones
col·laborades seleccionades la col·laboració
puntual i la remuneració corresponent.

L’acceptació de la col·laboració és, en tot
cas, decisió lliure de la persona experta.

—8 Tramitació i contingut mínim de la sol·li-
citud per a prendre part en la convocatòria

8.1 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-
tor tècnic l’Institut Català de les Qualificaci-

ons Professionals. El model de sol·licitud es
trobarà a l’adreça http://www.gencat.net/
educacio/icqp. Les sol·licituds es poden
presentar directament al Departament
d’Educació i als serveis territorials o bé per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú. En el cas que les sol·licituds es pre-
sentin a les oficines de correus, s’haurà de
fer en sobre obert, per tal que la sol·licitud
sigui datada i segellada pel funcionari de
correus abans de ser certificada.

8.2 El termini per presentar les sol·li-
cituds s’inicia a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i finalitza
el 30 de desembre de 2005.

8.3 A la sol·licitud caldrà adjuntar:
a) El currículum d’acord amb el model del

currículum europeu (disponible a http://
www.gencat.net/educacio/icqp).

b) En el seu cas, altres documents que
siguin del seu interès.

8.4 Contingut de la sol·licitud
Nom i cognoms, NIF o passaport, adreça

postal i electrònica.
Si és o no personal al servei de l’adminis-

tració pública.
Indicació de l’àmbit o àmbits per als quals

s’ofereix com a persona experta (d’acord
amb els apartats 4 i 5 de la convocatòria).

Indicació del sector o sectors per als quals
s’ofereix com a persona experta (consulteu
l’annex 2).

Família/sector professional Àrees

6. Comerç i màrqueting Compravenda
Investigació comercial i màrque-
ting
Consum
Logística i transport

7. Edificació i obra civil Projecte i seguiment d’obra
Operacions de maquinària de
construcció
Execució d’obres

8. Electricitat i electrònica Instal·lacions elèctriques
Instal·lacions de telecomunica-
cions
Equips electrònics
Màquines
Instal·lacions automatitzades i
de seguretat

9. Energia i aigua Aigua
Gas
Energia elèctrica
Energies renovables
Eficiència energètica

10. Fabricació mecànica Fabricació electromecànica
Construccions metàl·liques
Fosa

ANNEX 2

Relació de famílies/sectors professionals i àrees

Família/sector professional Àrees

1. Activitats fisicoesportives (AF) AF recreatives-formació
AF recreatives-condicionament fí-
sic
AF recreatives-conducció
Prevenció/recuperació
Alt rendiment
Manteniment de mitjans i mate-
rials
Gestió

2. Administració i gestió Administració
Comercialització
Informació i comunicació

3. Agrària Agricultura
Ramaderia
Jardineria
Forestal

4. Arts i artesanies Tèxtil confecció i pell

5. Arts gràfiques Edició
Disseny gràfic
Preimpressió
Impressió
Gravat i estampat
Enquadernació industrial
Enquadernació artística
Manipulats
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Família/sector professional Àrees

11. Fusta, moble i suro Primera transformació de la fus-
ta i del suro
Fusteria i moble

12. Hoteleria i turisme Hoteleria
Turisme

13. Imatge personal Perruqueria
Estètica
Assessoria d’imatge
Caracterització

14. Imatge i so Produccions audiovisuals
Espectacles en viu
Produccions fotogràfiques

15. Indústries alimentàries Làctics
Forn, pastisseria, confiteria i mo-
lineria
Begudes
Conserves
Carn
Olis i greixos
Sucre
Transversals (elaboració i man-
teniment)
Peixos
Cafè, te, infusions, extrusats,
sopes i deshidratats

16. Informàtica i comunicacions Desenvolupament
Sistemes i telemàtica
Comunicacions

17. Instal·lació i manteniment Maquinària i equip industrial
Instal·lacions per a processos in-
dustrials continus i auxiliars a la
producció
Instal·lacions per a edificis i al-
tres serveis

Família/sector professional Àrees

18. Maritimopesquera Pesca i navegació
Aqüicultura
Busseig

19. Química Anàlisi i control
Farmaquímica
Procés químic
Pasta, paper i cartró
Transformació de polímers
Química fina

20. Sanitat Atenció sanitària
Suport i ajut al diagnòstic
Serveis i productes sanitaris

21. Seguretat i medi ambient Gestió ambiental
Seguretat privada
Prevenció de riscos

22. Serveis socioculturals Serveis d’atenció personal
     i a la comunitat Desenvolupament comunitari

Lleure
Integració ocupacional
Educació infantil
Formació viària
Neteja

23. Tèxtil, confecció i pell Producció de fils i teixits
Ennobliment de materials tèxtils
i pells
Confecció

24. Transport i manteniment Automoció de vehicles
Aeronàutica
Nàutica
Ferrocarril cable
Desplaçament i moviment de
càrregues

(05.270.033)

RESOLUCIÓ de 29 setembre de 2005, per
la qual s’atorguen els ajuts al professorat i
al personal laboral d’educació especial, dels
centres docents públics del Departament
d’Educació per a activitats educatives rea-
litzades fora dels centres durant el curs es-
colar 2003-2004.

De conformitat amb l’Ordre EDC/1008/
2005, de 4 d’abril, de convocatòria per a la
concessió d’ajuts al professorat i al perso-
nal laboral d’educació especial, dels cen-
tres docents públ ics del Departament
d’Educació per a activitats educatives rea-
litzades fora dels centres durant el curs
escolar 2003-2004, es va dictar la Resolu-
ció de 15 de juny de 2005, mitjançant la qual
es resolia provisionalment l’esmentada con-
vocatòria.

Un cop estudiades les al·legacions,

Resolc:

1. Atorgar a les persones sol·licitants que
es relacionen en l’annex d’aquesta Resolu-
ció les quantitats que en cada cas es de-

terminen, per haver realitzat activitats fora
del centre durant el curs escolar 2003-2004.
L’import unitari de l’ajut es fixa, d’acord amb
allò que es preveu en la base 6.2 de l’Ordre
de convocatòria de 4 d’abril de 2005, en
33,01 euros. El pagament dels esmentat
ajuts es farà amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària EN03 D/226134000/3213 per a
l’any 2005, fins a un import global màxim
d’1.322.083,51 euros.

2. Denegar la concessió d’ajuts a les per-
sones sol·licitants que es detallen en l’an-
nex d’aquesta Resolució, per les causes que
s’especifiquen en cada cas.

Aquesta Resolució i l’annex corresponent
s’exposarà als taulers d’anuncis dels ser-
veis territorials del Departament d’Educació,
així com a l’adreça electrònica:

http://www.gencat.net/educacio.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació

al tauler d’anuncis dels serveis territorials del
Departament d’Educació 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 tauler d’anuncis dels serveis territorials del
Departament d’Educació, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona,  29 de setembre de 2005

P. D. (Ordre de 26.03.2004,
DOGC de 13.04.2004)

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
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