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RESOLUCIÓ EDC/2830/2005, de 27 de se-
tembre, per la qual es deixa sense efecte la
Resolució BEF/3204/2003, de 3 octubre, per
la qual s’integra l’aula pública de formació
d’adults Barceloneta i s’adscriu l’aula públi-
ca de formació d’adults Àngel Baixeras al
centre públic de formació d’adults Barri Gò-
tic, de Barcelona, i es disposa la integració
de l’aula pública de formació d’adults Bar-
celoneta i el trasllat de domicili i canvi de de-
nominació de l’aula de formació d’adults
Àngel Baixeras, de Barcelona.

L’aula de formació d’adults Àngel Baixe-
ras, amb número de codi 08061907, es
troba ubicada al carrer Salvador Aulet, 1,
de Barcelona, en dependències del Depar-
tament d’Educació, CEIP Àngel Baixeras.

Amb la finalitat de racionalitzar els recur-
sos humans i materials disponibles;

Vist el Decret 282/2004, d’11 de maig,
de reestructuració parcial dels departaments
d’Educació i de Benestar i Família, pel qual
el Departament d’Educació assumeix les
competències i les funcions relatives als
centres i aules públics de formació perma-
nent d’adults;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Deixar sense efecte la Resolució BEF/
3204/2003, de 3 d’octubre, per la qual s’in-
tegra l’aula pública de formació d’adults Bar-
celoneta i s’adscriu l’aula pública de formació
d’adults Àngel Baixeras al centre públic de
formació d’adults Barri Gòtic, de Barcelona
(DOGC núm. 3998, de 29.10.2003).

—2 Traslladar l’aula de formació d’adults
Àngel Baixeras, de Barcelona, amb codi
08061907, al passeig Joan Salvat Papasseit,
s/n, IES Joan Salvat Papasseit, de Barcelona,
amb efectes acadèmics i administratius des
de l’1 de setembre de 2005.

—3 Integrar l’AFA Barceloneta a l’AFA Àn-
gel Baixeras.

—4 Canviar la denominació de l’AFA Àn-
gel Baixeras, que passarà a denominar-se
AFA Barceloneta.

—5 El personal docent de les aules públi-
ques Àngel Baixeras i Barceloneta mantin-
drà la seva situació administrativa actual i
prestarà els seus serveis a l’aula pública Bar-
celoneta.

Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
general de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant la consellera d’Edu-
cació, en el termini d’un mes, a comptar des
del dia següent al de la seva publicació al
DOGC, d’acord amb el que estableixen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú.

Barcelona, 27 de setembre de 2005

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

(05.258.076)

EDICTE de 16 de setembre de 2005, pel
qual es notifica la resolució en el procedi-
ment disciplinari tramitat al senyor Jordi
Sorribes Querol.

Atès que no ha estat possible notificar la
resolució de 18 de juliol de 2005 del secre-
tari general de Educació, per la qual es resol
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l’expedient disciplinari incoat al senyor Jordi
Sorribes Querol, per la resolució de 25 de
gener de 2005, d’acord amb el que preveu
l’article 32.5 del Reglament de règim disci-
plinari de la funció pública de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, aprovat
pel Decret 243/1995, de 27 de juny, i l’ar-
ticle 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
t rac ions públ iques i  de l  procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
persona interessada que la resolució esmen-
tada és a la seva disposició al Departament
d’Educació, a les oficines del Servei de
Gestió de Professorat, Via Augusta, 202-
226, planta 4B, 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, 16 de setembre de 2005

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió de Professorat

(05.255.080)

RESOLUCIÓ EDC/2856/2005, de 3 d’oc-
tubre, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del centre de formació d’adults
Sants-Hostafrancs, de Barcelona.

El centre de formació d’adults Sants-Hos-
tafrancs, amb codi 08060411, es troba
ubicat al carrer Tarragona, 141-147, de
Barcelona.

Atès que els locals que ocupa actualment
el centre estan ubicats en dependències del
Departament de Benestar i Família i que pel
Decret 282/2004, d’11 de maig, de rees-
tructuració parcial dels departaments d’En-
senyament i de Benestar i Família, les com-
petències en formació de persones adultes
han passat al Departament d’Educació,

Resolc:

Traslladar el centre de formació d’adults
Sants-Hostafrancs, de Barcelona, amb codi
08060411, al passeig de la Zona Franca, 56,
2n, de Barcelona, amb efectes acadèmics
i administratius des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Resolució s’inscriurà al registre
general de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant la consellera d’Edu-
cació, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005

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

(05.265.155)

RESOLUCIÓ EDC/2859/2005, de 30
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat d’edu-
cació especial Claror, de la Seu d’Urgell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat d’educació especial Cla-
ror, de la Seu d’Urgell, en petició d’autorit-
zació de cessament d’activitats, 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, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat d’educació especial
Claror, de la Seu d’Urgell, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran al centre
d’educació infantil i primària Albert Vives, codi
25004140, de la Seu d’Urgell.

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

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

Així mateix poden interposar potestativa-
ment 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.

Lleida, 30 d’agost de 2005

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

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DE L’ALT URGELL

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Localitat: la Seu d’Urgell.
Codi: 25005594.
Denominació: Claror.
Adreça: passatge Missió, 1.
Titular: Associació Pro Subnormals de l’Ur-
gellet.
NIF: G25022773.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat d’educació especial
Claror, de la Seu d’Urgell, amb efectes a
partir de la fi del curs 2004-2005.

(05.235.056)

RESOLUCIÓ EDC/2860/2005, de 30
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Esco-
la Bressol Solsona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada Escola Bressol Solsona, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

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

Lleida, 30 d’agost de 2005

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

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SOLSONÈS

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Solsona.
Localitat: Solsona.
Núm. de codi: 25007475.
Denominació: Escola Bressol Solsona.
Adreça: ctra. Sanahuja, 5.
Titular: Associació Escola Bressol.
NIF: G25028994.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada Escola Bressol Solsona,
amb efectes a partir de la fi del curs 2004-
2005.

(05.235.053)

RESOLUCIÓ EDC/2855/2005, de 29 de se-
tembre, per la qual es dóna publicitat a
l’Acord del Govern de 5 de juliol de 2005,
relatiu al personal afectat per les competèn-
cies assumides pel Consorci d’Educació de
Barcelona en virtut de l’Acord de 15 de març
de 2005.

Atesa l’aprovació de l’Acord del Govern
de la Generalitat de 5 de juliol de 2005,
relatiu al personal afectat per les competèn-
cies assumides pel Consorci d’Educació de
Barcelona en virtut de l’Acord de 15 de març
de 2005, modificat per l’Acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya, de 27 de se-
tembre de 2005,

Resolc:

Donar publicitat a la part dispositiva de
l’Acord del Govern de la Generalitat de 5 de
juliol de 2005, als seus annexos, segons la
redacció donada per l’Acord del Govern de
la Generalitat de Catalunya de 27 de setem-
bre de 2005, i a l’Acord d’encàrrec de ges-
tió entre la Generalitat de Catalunya i el Con-
sorci d’Educació de Barcelona per tal que
el Consorci esmentat dugui a terme deter-
minades actuacions referides al personal
adscrit als serveis educatius del seu àmbit
de gestió, signat en data 28 de setembre
de 2005, que es transcriuen com a annex a
aquesta Resolució.

Barcelona, 29 de setembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ACORD
de 5 de juliol de 2005, del Govern de la
Generalitat, relatiu al personal afectat per
les competències assumides pel Consorci
d’Educació de Barcelona en virtut de
l’Acord de 15 de març de 2005

—1 S’adscriu al Consorci d’Educació de
Barcelona el personal que resulta afectat per
les competències assumides per aquest en
virtut de l’Acord de 15 de març de 2005,
que actualment ocupa llocs d’administració
i serveis als Serveis Territorials a Barcelona
I (ciutat), que figura en l’annex 1.

—2 El Consorci assumeix la gestió del per-
sonal adscrit a les plantilles i a les relacions

de llocs de treball dels serveis educatius del
seu àmbit de gestió, amb excepció de les
competències que corresponen a la Gene-
ralitat de Catalunya per aplicació del que
disposa la disposició addicional primera del
Decret de constitució del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona.

—3 L’adscripció del personal i l’assump-
ció de les competències a què es fa refe-
rència en els apartats 1 i 2 es farà amb
efectes d’1 d’octubre de 2005.

—4 S’autoritza la signatura d’un acord
d’encàrrec de gestió amb el Consorci d’Edu-
cació de Barcelona, per tal que dugui a
terme la tramitació i el pagament de la nò-
mina, en nom i amb el CIF de la Generalitat,
del personal adscrit a les plantilles i relació
de llocs de treball dels serveis educatius del
seu àmbit de gestió que es relacionen en
l’annex 2, així com del que resulti de les fu-
tures actualitzacions d’aquelles.

ANNEX 1

Relació de llocs de treball dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat) que ocupa el per-
sonal d’administració i serveis que resulta afectat per les competències assumides pel
Consorci d’Educació de Barcelona en virtut de l’Acord de 15 de març de 2005

G: Grau; N: Nivell; C: Codi del lloc

G N C Nom del lloc Centre de treball
A B 24 0202600 Secció Serveis Educatius

i Formació Permanent Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
C 13 0040980 Administratiu/iva Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
C 13 0249700 Administratiu/iva Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
D 14 0040900 Auxiliar administratiu/iva Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

CREDAC Pere Barnils ............................ 36
CRP Ciutat Vella ....................................... 2
CRP Eixample .......................................... 2
CRP Gràcia ............................................... 2
CRP Horta-Guinardó ................................ 3
CRP Les Corts ......................................... 2
CRP Nou Barris ........................................ 3
CRP Sant Andreu ..................................... 2
CRP Sant Martí ........................................ 3
CRP Sants-Montjuïc ................................ 2
CRP Sarrià-Sant Gervasi ......................... 2
EAP B-01 Nou Barris ............................. 10

EAP B-02 Sant Andreu ............................ 6
EAP B-03 Sants-Montjuïc ....................... 8
EAP B-20 Ciutat Vella .............................. 6
EAP B-21 Sant Martí-la Verneda .......... 11
EAP B-30 Dist. VI (Gràcia) ...................... 5
EAP B-31 Horta-Guinardó ....................... 9
EAP B-41 Sarrià-Sant Gervasi ................ 4
EAP B-42 Les Corts ................................ 3
EAP B-47 Eixample ................................. 5
Coordinació LIC ....................................... 2
LIC-0108 (Llengua i cohesió social) ..... 27
Total ...................................................... 155

Relació de llocs dels serveis educatius de l’àmbit d’actuació del Consorci d’Educació de
Barcelona

G N C Nom del lloc Centre
B 18 0280650 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-21 Sant Martí-la Verneda
B 18 0022286 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-01 Nou Barris (D.8)
B 18 0022262 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-42 Les Corts
B 18 0022211 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-41 Sarrià-Sant Gervasi
B 18 0012358 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-47 Eixample
B 18 0012357 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-20 Ciutat Vella

ANNEX 2

Plantilles dels serveis educatius de l’àmbit d’actuació del Consorci d’Educació de Barcelona
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G N C Nom del lloc Centre
B 18 0007567 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)
B 18 0007566 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-31 Horta-Guinardó
B 18 0003353 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-03 Sants-Montjuïc
B 18 0003317 Diplomat/ada assistent/a social EAP B-02 Sant Andreu (D.9)
B1 – L003577 B1 Diplomat/ada treball social EAP B-20 Ciutat Vella
B1 – L003616 B1 Diplomat/ada treball social EAP B-01 Nou Barris (D.8)
D 12 0022337 Auxiliar administratiu/iva (centres) CRP Les Corts
D 12 0022338 Auxiliar administratiu/iva (centres) EAP B-42 Les Corts
D 12 0022333 Auxiliar administratiu/iva (centres) EAP B-03 Sants Montjuïc
D 12 0022339 Auxiliar administratiu/iva (centres) CRP Sants-Montjuïc
D 12 0022336 Auxiliar administratiu/iva (centres) EAP B-31 Horta-Guinardó
D 12 0022335 Auxiliar administratiu/iva (centres) CRP Horta-Guinardó

Aquesta plantilla i la relació de llocs corresponen al curs 2004-2005.

ra del que preveu l’article 15 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

En virtut d’això, acorden:

Primer
Objecte

La Generalitat de Catalunya i el Consorci
d’Educació de Barcelona acorden, a l’em-
para del que preveu l’article 15 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i per tal de
donar compliment a l’article 21.3 dels Esta-
tuts del Consorci d’Educació de Barcelona,
que aquest porti a terme la gestió i el paga-
ment de la nòmina corresponent al perso-
nal adscrit a les plantilles i les relacions de
llocs de treball dels serveis educatius del seu
àmbit de gestió que consten en l’annex 2
de l’Acord del Govern que autoritza aquest
encàrrec de gestió, així com del que resulti
de les futures actualitzacions d’aquelles.

Segon
Abast de la gestió

La gestió que s’encomana abasta la tra-
mitació i pagament de la nòmina en nom i
amb el CIF de la Generalitat, així com les
gestions administratives pròpies d’aquest
encàrrec.

Tercer
Finançament

L’assignació dels recursos econòmics de-
rivats d’aquest encàrrec és la que figura a
la Llei 17/2004, de 27 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2005.

Quart
Termini de vigència

Aquest acord produirà efectes des de l’1
d’octubre de 2005, i estarà vigent fins el 31
de desembre del mateix any. Es podrà pror-
rogar per voluntat expressa de les parts per
anys successius, condicionada a la previsió
en la llei de pressupostos de la correspo-
nent partida pressupostària.

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

Josep Maria Rius i Medina
Gerent del Consorci d’Educació

(05.272.066)

ACORD
d’encàrrec de gestió entre la Generalitat de
Catalunya i el Consorci d’Educació de
Barcelona per tal que el Consorci esmentat
dugui a terme determinades actuacions re-
ferides al personal adscrit als serveis edu-
catius del seu àmbit de gestió

Barcelona, 28 de setembre de 2005

Reunits
D’una part, el senyor Ramon Martínez i

Deu, secretari general del Departament
d’Educació.

D’una altra part, el senyor Josep Maria
Rius i Medina, gerent del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona, nomenat per Acord del
Consell de Direcció de 9 de juny de 2004.

Exposen
La Carta Municipal de Barcelona, apro-

vada per la Llei 22/1998, de 30 de desem-
bre, crea el Consorci d’Educació de Bar-
celona com un ens associatiu, entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona, que pot exercir les potestats re-
glamentàries, planificadores i, si s’escau,
sancionadores, que li atribueix l’article 61.1
de la Llei esmentada, per a la gestió con-
junta de les funcions, les activitats i els
serveis que estableixen els articles 123 i 124
de la Carta Municipal en matèria d’educa-
ció, dins el territori municipal.

En relació amb el personal, l’article 61.6
de la Carta Municipal de Barcelona preveu

que els funcionaris i el personal laboral que
siguin incorporats a les plantilles del Con-
sorci conserven tots els drets adquirits de
què gaudeixen en el moment de la incorpo-
ració, incloses les expectatives de promo-
ció i mobilitat, i els altres inherents a llur
situació funcionarial o laboral.

Per mitjà del Decret 84/2002, de 5 de
febrer, s’aprova la constitució del Consorci
d’Educació de Barcelona, i els seus Esta-
tuts, i es concreta el règim del personal a la
seva disposició addicional primera i l’article
21 dels Estatuts.

De conformitat amb el que disposa aquest
precepte, els òrgans del Consorci exerciran,
directament, respecte dels funcionaris ads-
crits als centres docents del seu àmbit de
gestió, les competències pròpies de la ges-
tió de personal, amb excepció de les com-
petències que preveu la disposició addicio-
nal primera del Decret de constitució del
Consorci d’Educació de Barcelona.

El 15 de març de 2005, el Govern de la
Generalitat ha aprovat l’acord amb l’Ajun-
tament de Barcelona, mitjançant el qual el
Consorci d’Educació de Barcelona, assu-
meix les funcions corresponents a les àrees
d’actuació previstes a l’article 3.2.a), f) i j)
dels Estatuts del Consorci.

Per tal de donar compliment al que dis-
posa l’article 21.3 dels Estatuts del Consorci
d’Educació de Barcelona, cal formalitzar un
encàrrec de gestió entre la Generalitat de
Catalunya i el Consorci esmentat, a l’empa-


