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—12 Presentació de mostres: vegeu el
punt 7.3.5 del plec de clàusules administratives particulars.
—13 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 22 de juny de 2006.

Barcelona, 5 de juliol de 2006
Isabel Darder
Directora general d’Ordenació
i Innovació Educativa
(06.186.019)

Barcelona, 3 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.179.028)

RESOLUCIÓ EDU/2304/2006, de 5 de juliol, de convocatòria extraordinària de la prova específica d’accés al primer curs de grau
mitjà i la prova d’accés a cursos diferents
del primer de grau mitjà, d’ensenyaments
de dansa per al curs 2006-2007.
Mitjançant les resolucions EDC/352/
2006 i EDC/353/2006, de 13 de febrer, es
va convocar la prova específica d’accés
al primer curs de grau mitjà i la prova d’accés a cursos diferents del primer de grau
mitjà, d’ensenyaments de dansa per al
curs 2006-2007 (DOGC núm. 4579, de
23.2.2006).
Atès que, un cop completat el procés de
matriculació corresponent a la convocatòria ordinària, el centre privat autoritzat de
grau mitjà de dansa Laie, d’Alella, disposa
de places vacants,

Resolc:
—1 Obrir un nou període d’inscripció a la
prova específica d’accés al primer curs de
grau mitjà i a cursos diferents del primer de
grau mitjà, d’ensenyaments de dansa per
al curs 2006-2007, del dia 17 al 27 de juliol
de 2006.
—2 La sol·licitud d’inscripció, amb les
dades que s’especifiquen a l’annex 1 de les
resolucions EDC/352/2006 i EDC/353/
2006, de 13 de febrer, s’haurà de presentar
al centre privat autoritzat de grau mitjà de
dansa Laie, d’Alella (c. Núria, 26-30).
—3 La prova es realitzarà a partir del 6 de
setembre de 2006.
—4 En tot allò que no estigui explícitament
previst en aquesta Resolució, s’estarà al que
disposen les resolucions EDC/352/2006 i
EDC/353/2006, de 13 de febrer, de convocatòria de la prova específica d’accés al
primer curs de grau mitjà i la prova d’accés
a cursos diferents del primer de grau mitjà,
d’ensenyaments de dansa per al curs 20062007.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;
Per tot això,

RESOLUCIÓ EDU/2317/2006, de 5 de juliol, per la qual s’implanta el règim nocturn
dels ensenyaments de batxillerat en la modalitat d’arts en un institut d’educació secundària de Barcelona.
El Decret 82/1996, de 5 de març, estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, el currículum i l’avaluació del qual
es troben desplegats a l’Ordre de 31 de juliol
de 1998.
L’Ordre de 17 d’agost de 1999, regula el
procediment d’implantació als centres docents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn.
En conseqüència,

Resolc:
—1 Implantar el règim nocturn dels ensenyaments de batxillerat en la modalitat
d’arts, en l’institut d’educació secundària
Infanta Isabel d’Aragó, amb codi de centre
08013159, de Barcelona, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2006-2007.
—2 La Direcció General de Centres Educatius i la Direcció General de Personal
Docent adoptaran les mesures necessàries
per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de Centres Docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària de Blanes, amb codi 17008274, ubicat a la plaça 11 de Setembre, s/n, de Blanes (Selva), la nova denominació específica
Sa Forcanera.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.184.033)

RESOLUCIÓ EDU/2319/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un institut d’educació
secundària de Barcelona.

Barcelona, 5 de juliol de 2006
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.184.032)

RESOLUCIÓ EDU/2318/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Blanes.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
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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.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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 secundària i formació professional de grau superior;
Per tot això,

Resolc:

Núm. 1103

Atribuir a l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància, amb codi 08045203,
ubicat al c. de Sardenya, 420, de Barcelona
(Barcelonès), la nova denominació Institut
d’Educació Secundària Obert de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.184.036)

RESOLUCIÓ EDU/2320/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Vilanova del Camí.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària de Vilanova del Camí, amb codi
08063795, ubicat al c. Comtes de Cardona,
s/n, de Vilanova del Camí (Anoia), la nova
denominació específica Marta Mata.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el

que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)

comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

Barcelona, 9 de juny de 2006

(06.184.040)

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
(06.159.066)

RESOLUCIÓ EDU/2321/2006, de 9 de juny,
de modificació de la Resolució EDU/1618/
2006, de 25 de maig, per la qual es dicten
instruccions relatives a l’assignació de destinacions al professorat de religió catòlica
en centres docents públics dependents del
Departament d’Educació i Universitats per
al curs 2006-2007.
Per la Resolució EDU/1618/2006, de 25
de maig (DOGC núm. 4641, de 25.5.2006),
es dicten instruccions relatives a l’assignació de destinacions al professorat de religió catòlica en centres docents públics
dependents del Departament d’Educació
i Universitats per al curs 2006-2007.
Atès el que estableix la disposició tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, procedeix modificar el
punt 4.2.1 de l’annex 1.
En conseqüència,

Resolc:
El punt 4.2.1 de l’annex 1 de la Resolució
EDU/1618/2006, de 25 de maig, queda redactat de la manera següent:
“D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/
2006, de 3 de maig, d’educació, la proposta per a la docència correspon a les entitats
religioses i es renova automàticament cada
any. Per tant, les persones interessades que
disposen de la confiança del/s bisbat/s
corresponent/s als municipis on sol·liciten
destinació i aquesta consta informada al
registre informàtic de personal docent per
haver presentat la corresponent proposta el
curs 2005-2006, no hauran de presentar-la
novament.”
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
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RESOLUCIÓ EDU/2323/2006, de 3 de juliol, per la qual es fa pública l’oferta de places de nou accés dels centres docents de
les universitats públiques de Catalunya per
al curs 2006-2007.
L’article 131 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya, estableix
que correspon a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya emetre un informe de les propostes de places de nou accés dels centres docents universitaris propis
i adscrits de les universitats públiques de
Catalunya.
Atès que el Plenari de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica, reunida
en sessió de data 23 de març de 2006, per
delegació expressa de la Junta de Consell
Interuniversitari de Catalunya, ha emès informe sobre la proposta de places de nou
accés dels centres docents de les universitats públiques de Catalunya per al curs
2006-2007;
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 1 del Decret 212/2006, de 23
de maig,

Resolc:
Fer pública l’oferta de places de nou
accés als centres docents propis i adscrits
de les universitats públiques de Catalunya,
per al curs 2006-2007, per cursar ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials, que consten a l’annex
d’aquesta Resolució.
Barcelona, 3 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
i president del Consell Interuniversitari
de Catalunya

