DOGC 4281 – 16.12.2004

DISPOSICIONS

25551

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
RESOLUCIÓ
PTO/3386/2004, de 7 de desembre, per la qual es
dóna publicitat a l’Acord del Govern de 30 de novembre de 2004, pel qual es constitueix el Consorci de l’Observatori del Paisatge i se n’aproven
els Estatuts.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 30 de novembre de 2004,
va adoptar l’Acord pel qual es constitueix el
Consorci de l’Observatori del Paisatge i se n’aproven els Estatuts,
RESOLC:
Fer públic l’Acord del Govern de 30 de novembre de 2004, que figura annex a aquesta
Resolució, pel qual es constitueix el Consorci de
l’Observatori del Paisatge i se n’aproven els
Estatuts.

putació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la
Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Ajuntament d’Olot, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi de Geògrafs, el Col·legi d’enginyers de monts/forests de Catalunya, el Col·legi
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya i la
Fundació Territori i Paisatge.
—2 L’Observatori del Paisatge té per objecte la diagnosi, proposta, estudi i sensibilització
de la societat catalana per a la preservació, protecció, gestió i, si escau, la restauració i la millora
del paisatge de Catalunya, en un marc de desenvolupament sostenible i protecció del medi,
ús racional del sòl i estalvi de recursos.
—3 Aprovar els Estatuts del Consorci de l’Observatori del Paisatge, que s’incorporen com a
annex d’aquest Acord.

Barcelona, 7 de desembre de 2004
CARMINA LLUMÀ I RAS
Secretària general

ANNEX

ACORD
de 30 de novembre de 2004, del Govern de la
Generalitat, pel qual es constitueix el Consorci
de l’Observatori del Paisatge i se n’aproven els
Estatuts.

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Estatuts del Consorci de l’Observatori del Paisatge

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern adopta l’Acord
següent:

Article 1
Constitució i denominació
1.1 La Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la
Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta
de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació
de Lleida, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Ajuntament d’Olot, el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi de Geògrafs, el Col·legi d’Enginyers de Monts/Forests
de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, i la Fundació Territori i Paisatge constitueixen un Consorci amb la denominació d’Observatori del Paisatge.
1.2 Amb posterioritat a la seva constitució
poden incorporar-se d’altres organismes i entitats públiques i privades, sense ànim de lucre i
legalment constituïdes que tinguin objectius concurrents amb els del Consorci. La integració en
el Consorci d’altres organismes o entitats, amb
l’acceptació prèvia d’aquests Estatuts i la realització de les formalitats normativament establertes, es regeix pel que preveu a l’article 15.3
d’aquest Estatuts i comporta l’adequació en la
composició de la seva estructura organitzativa.

—1 Autoritzar la participació de la Generalitat de Catalunya en la constitució del Consorci
Observatori del Paisatge, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
i amb la Universitat de Girona, la Universitat de
Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya,
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Di-

Article 2
Objecte
L’objecte de l’Observatori del Paisatge és la
diagnosi, proposta, estudi i sensibilització de la
societat catalana per a la preservació, protecció,
gestió i, si s’escau, la restauració i la millora del
paisatge de Catalunya, en un marc de desenvolupament sostenible i protecció del medi, ús racional del sòl i estalvi de recursos.

El paisatge com a element de qualitat de vida
i identitat col·lectiva precisa de polítiques específiques de protecció i gestió que conciliïn la
necessitat de conservar els seus valors originals
amb el seu caràcter d’element en constant evolució. Aquestes polítiques s’han d’inspirar en el
principis i mandats de la Convenció europea del
paisatge, aprovada pel Consell d’Europa el 20
d’octubre de 2000.
La Generalitat de Catalunya, conscient de la
necessitat de preservar la diversitat i riquesa paisatgística de Catalunya i frenar el deteriorament
espacial, ha impulsat, mitjançant la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, la constitució
d’una entitat de col·laboració de tipus consorcial que reuneixi a diverses institucions i organismes de caràcter públic i privat amb experiència en l’aplicació i gestió de les ciències del
territori i el paisatge i que serà, sens dubte, un
instrument important al servei de la diagnosi, la
sensibilització social i, en definitiva, la preservació i conservació del paisatge.
D’acord amb el que preveu l’article 55 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya;

Article 3
Funcions
Per a compliment del seu objecte l’Observatori ha de realitzar les següents funcions:
a) Establir els criteris per determinar els
principis generals, les estratègies i les orientacions que permetin adoptar mesures destinades a la protecció, gestió i ordenació del paisatge.
b) Fixar els criteris per establir els objectius
de qualitat paisatgística i les mesures i accions
necessàries destinades a assolir aquests objectius.
c) Establir mecanismes d’observació de l’evolució i transformació del paisatge.
d) Proposar actuacions encaminades a la
millora, restauració o creació del paisatge.
e) L’elaboració dels catàlegs del paisatge de
Catalunya destinats a determinar, nomenar i
qualificar els diferents paisatges existents.
f) Impulsar campanyes de sensibilització de
caire social respecte al paisatge, les seves funcions i la seva transformació.
g) La difusió d’estudis i informes i l’establiment de metodologies de treballs en matèria de
paisatge.
h) Estimular la col·laboració científica i
acadèmica en matèria de paisatge, així com els
intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d’universitats i d’altres institucions acadèmiques i culturals.
i) Seguiment de les iniciatives europees en
matèria de paisatge, principalment, entre països signants del Conveni europeu del paisatge,
adoptat pel Consell d’Europa el 20 d’octubre de
2000.
j) Preparació de seminaris, cursos, exposicions, conferències, realització de publicacions,
difusió de programes d’informació i formació
sobre les polítiques de paisatge.
k) Ésser un centre altament especialitzat de
documentació, hemeroteca i biblioteca.
Article 4
Domicili
4.1 L’Observatori del Paisatge té el domicili social al Departament de Política Territorial
i Obres Públiques a la ciutat de Barcelona i una
seu a la ciutat d’Olot.
4.2 El domicili es pot modificar per acord
del Consell Rector.
Article 5
Naturalesa i capacitat d’obrar
5.1 El Consorci és de naturalesa autonòmica, té caràcter voluntari i indefinit.
5.2 El Consorci és una entitat de dret públic,
de caràcter institucional, dotat de personalitat
jurídica pròpia plena i independent dels seus
membres per a la realització dels seus objectius.
5.3 L’Observatori del Paisatge té plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves
finalitats i pot realitzar actes de disposició, d’administració, celebració de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d’acord
amb la legislació aplicable a cada supòsit, els
objectius establerts en aquests estatuts.
Article 6
Règim jurídic i recursos
6.1 El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament de règim interior i per les
disposicions legals de caràcter general que li
siguin aplicables.
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6.2 El Consorci ha de contractar d’acord
amb el que disposa l’ordenament jurídic vigent
i, en concret, de conformitat amb la legislació
de contractes de les administracions públiques
en els supòsits i en la forma que sigui d’aplicació.
6.3 Contra les resolucions del director de
l’Observatori es pot interposar recurs d’alçada
davant el president, les resolucions del qual exhaureixen la via administrativa.
CAPÍTOL 2
Règim orgànic
Article 7
Òrgans de govern i administració
7.1 El Consorci es regeix pels òrgans següents:
a) El Consell Rector
b) La Comissió Executiva
c) El President
d) El Director de l’Observatori
7.2 El Consorci té també un òrgan consultiu i d’assessorament denominat Consell Assessor amb les funcions que s’expressen en aquests
Estatuts.
Article 8
El Consell Rector
8.1 El Consell Rector és l’òrgan superior del
Consorci que assumeix el govern, la direcció superior, l’administració, l’orientació i la definició
de les grans línies d’actuació del Consorci.
8.2 Composen el Consell Rector els membres següents:
a) El president o la presidenta que és el conseller o la consellera del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
b) El vicepresident o la vicepresidenta que
és el secretari o secretària de Planificació Territorial.
c) El director o la directora general d’Arquitectura i Paisatge, que a més actua com a secretari.
d) Nou vocals, amb rang de director o directora general o persona en qui deleguin, en representació de la Administració de la Generalitat, designats pels Departaments següents:
Un pel Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Un pel Departament d’Economia i Finances
Un pel Departament de Governació i Administracions Públiques
Un pel Departament de Cultura
Un pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Un pel Departament de Treball i Indústria
Un pel Departament de Comerç, Turisme i
Consum
Un pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
Un pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
e) Un representant de la Universitat de Girona
f) Un representant de la Universitat de Lleida
g) Un representant de la Universitat Rovira i Virgili
h) Un representant de la Universitat de Barcelona
i) Un representant de la Universitat Oberta de Catalunya
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j) Un representant de la Universitat Politècnica de Catalunya
k) Un representant de la Universitat Autònoma de Barcelona
l) Un representant de la Diputació de Barcelona
m) Un representant de la Diputació de Girona
n) Un representant de la Diputació de Tarragona
o) Un representant de la Diputació de Lleida
p) Un representant per a cadascuna de les
associacions municipalistes de Catalunya
q) L’alcalde o alcaldessa d’Olot
r) Un representant del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
s) Un representant del Col·legi de Geògrafs
t) Un representant del Col·legi d’Enginyers
de Monts/Forests de Catalunya
u) Un representant del Col·legi d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya
v) Un representant del Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Catalunya
w) Un representant del Col·legi de Biòlegs
de Catalunya
x) Un representant de la Fundació Territori i Paisatge
8.3 També assisteix a les reunions del Consell Rector el director de l’Observatori amb veu
i sense vot.
8.4 Els membres del Consell Rector són
designats i poden ser separats lliurement per les
entitats que representen; en tot cas, cessen en
extingir-se la condició en virtut de la qual varen
ser designats. La designació ha de preveure els
suplents per als supòsits d’absència, malaltia i,
en general, per a qualsevol causa justificada.
En el supòsit que s’incorporin nous membres,
correspon al Consell Rector determinar la seva
representació i la seva designació a l’entitat o a
la institució corresponent.
8.5 Serà necessari per a l’adopció dels acords
del Consell Rector el vot favorable dels representants de la Generalitat de Catalunya.
Article 9
Funcions del Consell Rector
Són atribucions del Consell Rector:
a) Fixar l’orientació general de les funcions
de l’Observatori d’acord amb els objectius estatutaris i aprovar els plans anuals d’activitats
i els programes de l’Observatori del Paisatge.
b) Aprovar el pressupost anual, l’inventari,
la liquidació del pressupost, la memòria d’activitats realitzades i la gestió de l’exercici anterior,
així com les possibles variacions pressupostaries.
c) Aprovar els acords de disposició o gravamen del patrimoni. Vigilar i fiscalitzar els comptes. Aprovar les operacions de crèdit i els contractes de tresoreria.
d) Aprovar i modificar els Estatuts, així com
els reglaments i les normes de règim interior.
e) Aprovar les plantilles i l’organigrama. Nomenar i separar el director de l’Observatori.
f) Crear comissions d’assessorament sobre
aquells temes relacionats amb l’objecte de l’Observatori i demanar assessorament al Consell
Assessor.
g) Aprovar concerts i convenis amb altres
entitats públiques o privades i també els acords
de participació que es pugui establir.
h) Acordar l’exercici d’accions judicials i
administratives, sense perjudici de les delegacions a favor d’altres òrgans de l’Observatori.

i) Acordar l’admissió de nous membres o
separació d’aquells que contradiguin els objectius de l’Observatori.
j) Proposar a les institucions consorciades la
dissolució o liquidació.
k) Determinar la composició de la Comissió
Executiva i del Consell Assessor.
l) Qualsevol altra funció que no estigui expressament assignada a d’altres òrgans d’acord
amb aquests Estatuts i en general adoptar totes
aquelles mesures que es considerin necessàries
per al compliment de les seves finalitats i dels
seus objectius.
Article 10
Comissió Executiva
10.1 La Comissió Executiva és l’òrgan de
caràcter permanent d’administració, gestió i
proposta, a qui el Consell Rector pot delegar les
atribucions que consideri oportunes.
10.2 La Comissió té un nombre màxim de
6 membres i està presidida pel director general
d’Arquitectura i Paisatge. Per acord del Consell
Rector es pot modificar el nombre màxim de
membres. La designació i separació dels membres de la Comissió Executiva correspon a les
entitats a les quals representin.
Article 11
Funcions del president
11.1 Correspon al president del Consell
Rector:
a) Exercir l’alta representació de l’Observatori.
b) Convocar i fixar l’ordre del dia de les reunions del Consell Rector.
c) Presidir i moderar les reunions del Consell Rector i visar les actes de les reunions.
d) Actuar com a òrgan de contractació, sense
perjudici de les funcions que pugui delegar en
el director de l’Observatori.
e) Proposar al Consell Rector el nomenament i separació del director.
f) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
11.2 En cas de vacant, absència, malaltia o
altra causa legal, el president ha de ser substituït pel vicepresident.
Article 12
El director
12.1 El director de l’Observatori és nomenat
i separat pel Consell Rector, a proposta del president mitjançant acord adoptat per majoria.
12.2 Són funcions del director:
a) Exercir la direcció ordinària de l’Observatori d’acord amb les directrius del Consell
Rector, executar i complir els acords del Consell Rector i impulsar l’activitat de l’Observatori.
b) Preparar i presentar el pla anual d’activitats i proposar les línies d’actuació adreçades a
assolir els objectius de l’Observatori.
c) Presentar els pressupostos així com la
memòria de les activitats realitzades i la liquidació del pressupost anterior.
d) Proposar plantilles i l’organigrama.
e) Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar les pagaments fins a les quanties que tingui
atribuïdes per acord del Consell Rector.
f) Exercir les funcions que li siguin delegades pel President en matèria de contractació.
g) Administrar el patrimoni i els béns de
l’Observatori.
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h) Qualsevol altre funció què, si s’escau, li
delegui o encarregui el Consell Rector o la Comissió Executiva.
Article 13
Consell Assessor
13.1 El consell Assessor és un òrgan consultiu i d’assessorament de l’Observatori.
13.2 El Consell Assessor està presidit pel
director general d’Arquitectura i Paisatge de la
Generalitat de Catalunya. La seva composició
s’acorda pel Consell Rector que ha de preveure la participació de les universitats, els organismes científics, acadèmics i culturals relacionats
amb les ciències del territori i del paisatge i representants d’organitzacions empresarials i econòmiques, de la societat civil i de les organitzacions no governamentals.
13.3 Els membres del Consell Assessor són
nomenats i separats per les entitats a les quals
representa.
13.4 Correspon al Consell Assessor:
a) Ser escoltat, abans de la seva aprovació,
sobre el programa anual d’activitats de l’Observatori.
b) Proposar les actuacions que consideri
convenients per tal que l’Observatori compleixi
els seus objectius.
13.5 El Consell Assessor s’ha de reunir com
a mínim una vegada a l’any.

CAPÍTOL 3
Funcionament
Article 14
Sessions del Consell Rector
14.1 El Consell Rector s’ha de reunir com
a mínim dues vegades a l’any en sessions ordinàries. També es pot reunir en sessions extraordinàries quan el president ho consideri oportú
per pròpia iniciativa o quan ho sol·licitin la tercera part dels seu membres.
14.2 De cada sessió se n’ha d’estendre l’acta
corresponent.
14.3 Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent, i s’han de
notificar a cadascun del membres amb una antelació mínima de vuit dies, llevat que es tracti
de convocatòries de sessions extraordinàries,
que s’han de fer amb un termini mínim de 48
hores. No obstant, es considerarà vàlida la constitució del Consell Rector si estan presents tots
els membres i així ho acorden per unanimitat.
Article 15
Acords del Consell Rector
15.1 L’adopció dels acords requereix la assistència, com a mínim, de la meitat dels seus
membres.
15.2 Els acords del Consell s’han d’adoptar
per majoria simple d’assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixen un règim diferent.
15.3 Es requereix el vot per majoria absoluta dels membres del Consell Rector perquè
siguin vàlids els acords que s’adoptin sobre:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Aprovació del pressupost anual i del programa de finançament.
c) Aprovació dels comptes anuals.
d) Admissió de nous membres.
e) Dissolució i liquidació del Consorci.

Núm. 4281 – 16.12.2004

25553

CAPÍTOL 4
Règim Econòmic i Financer

CAPÍTOL 6
Separació i dissolució

Article 16
Patrimoni
Constitueixen el patrimoni de l’Observatori:
a) Els béns i drets que aportin els ens consorciats.
b) El béns i drets que adquireixi o rebi per
qualsevol títol.

Article 21
Separació
Qualsevol dels ens consorciats pot acordar
separar-se, prèvia notificació al president del
Consell Rector, sempre que no resultin perjudicats els interessos públics i estiguin al corrent
dels seus compromisos anteriors, i amb la garantia de mantenir les aportacions ja aprovades en
relació amb els exercicis econòmics corresponents als pressupostos aprovats, sense que sigui
d’aplicació el dret de reversió.

Article 17
Recursos
Per a la realització de les seves funcions l’Observatori disposa dels recursos següents:
a) Les aportacions que realitzin els ens consorciats.
b) Els rendiments del seu patrimoni.
c) Els rendiments que obtinguin per la prestació de serveis.
d) Les subvencions, transferències i donacions efectuades per persones o entitats públiques
o privades o qualsevol altre que li pugi correspondre.
Article 18
Comptabilitat
18.1 La comptabilitat ha de ser redactada
de conformitat amb l’establert per les disposicions del Departament d’Economia i Finances,
per les quals es regeix el pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.
Els comptes dels pressupostos i de l’administració del patrimoni han de ser presentats pel director i aprovats pel Consell Rector.
18.2 Dins del primer trimestre de cada any,
el director ha de sotmetre a estudi i aprovació
del Consell Rector la memòria de la gestió, l’inventari i el balanç de l’exercici anterior.
18.3 El darrer trimestre de l’any, el director
ha de sotmetre a estudi i aprovació del Consell
Rector el pla anual d’actuació i orientació de
l’Observatori per l’any següent. També ha de
sotmetre al Consell Rector el pressupost per a
l’exercici econòmic següent, el qual s’ha d’aprovar abans del 31 de desembre de cada any.
Article 19
Control financer
Per al control financer, l’Observatori ha de
complir amb el que disposa la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya.
CAPÍTOL 5
Personal i Organització
Article 20
Personal
20.1 El personal de l’Observatori pot comprendre:
a) Personal propi de l’Observatori amb caràcter laboral.
b) Personal propi de les administracions
consorciades que hagi estat admès a formar part
de l’Observatori del Paisatge, que queda adscrit
a l’Observatori en la situació administrativa que
correspongui en cada cas.
20.2 Per complir les seves funcions l’Observatori pot disposar de persones contractades per
la seva formació científica i tècnica en la modalitat de treballs en pràctiques i de personal administratiu de suport, així com convenir la realització de treballs en règim de beques.

Article 22
Dissolució
22.1 El Consorci es dissol per alguna de les
causes següents:
a) Acords dels ens consorciats.
b) Impossibilitat legal o material de continuar-ne el funcionament.
c) Incompliment de l’objecte.
d) Transformació del Consorci en un altre
ens.
22.2 L’acord de dissolució s’ha d’adoptar en
la forma prevista en l’article 15.3 d’aquests Estatuts.
22.3 L’acord de dissolució ha de determinar
la forma en què ha de procedir-se a la liquidació del béns pertanyents a l’Observatori, i en què
hagi de realitzar-se la reversió de les obres i les
instal·lacions existents i amb la prestació dels
serveis que estigui realitzant en proporció a les
aportacions realitzades per cadascun dels ens
consorciats.
(04.342.105)

*
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ
EDC/3354/2004, de 2 de desembre, per la qual
es fa pública la relació d’alumnes aprovats en el
curs d’especialització en educació especial (pedagogia terapèutica) realitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs acadèmic
2003-2004.
D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de 1996
(BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la qual s’homologuen cursos d’especialització per al professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació especial i del primer cicle
d’educació secundària obligatòria i d’habilitació per als professionals del primer cicle
d’educació infantil, el Departament d’Educació ha regulat les condicions i el procediment
per a l’autorització dels cursos esmentats, per
Resolució de 9 de juliol de 1997 (DOGC núm.
2444, de 30.7.1997).
Per la Resolució ENS/646/2004, de 15 de març
(DOGC núm. 4098, de 24.3.2004), es van fer públiques les llistes de cursos d’especialització i
d’habilitació per al professorat, convocats d’acord amb l’Ordre d’11 de gener de 1996 abans
esmentada i autoritzats pel Departament d’Educació, que s’havien iniciat durant el període
comprès entre els anys 2001 i 2003.
Atès que l’article 10 de la Resolució de 9 de
juliol de 1997 disposa que el Departament
d’Educació publicarà anualment en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la relació dels aprovats dels cursos convocats i autoritzats,
RESOLC:
Donar publicitat a la llista d’alumnes aprovats
en el curs d’especialització en educació especial
(pedagogia terapèutica), iniciat durant el curs
acadèmic 2003-2004 i realitzat a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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 2 mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

ANNEX
Cursos d’especialització en educació especial
Curs d’especialització en educació especial:
pedagogia terapèutica (promoció 2003-2004)
Universitat Autònoma de Barcelona
Cognoms i nom
DNI
Airas Barreal, Carmen ................. 39148102D
Alsina Montfort, Ariadna ............ 46142211W
Belarte Escuin, Manuel ............... 18999487S
Bizarro Torres, Natividad ............ 52157259K
Bonaventura Pujol, Mercè ........... 39370722N
Borrella Gracía, Sònia ................. 52593978Q
Carmona Cabrera, Mònica .......... 53026940A
Carreras Pereira, Leonor ............. 39320516S
Castellet Martínez, Maria ............ 33888527M
Cavero Cayuelas, Paula ............... 46825837E
Coleto Fernández, Lorena ........... 43545550H
Galán Cano, Amalia .................... 37743807W
García Cabanillas, Antoni ........... 38435284F
García Nicolau, Òscar .................. 40992392K
González Vilaldach, Laia ............. 44984132L
Gras Salicrú, Anna Maria ............ 40972753R
Guardiola Julià, M. Pilar .............. 39186211F
Jiménez Jiménez, Erica C. ........... 04900109M
Martínez Aran, Cristina ............... 43517975C
Mateu Canudas, Mercè ................ 37274006E
Montañà Piqué, Gemma .............. 34743559N
Montero Domínguez, Núria ........ 33905431G
Moreno Muray, Teresa ................. 45481838M
Munera Rodríguez, Antònia ....... 25947569G
Noguera Plaja, Mònica ................. 77611796K
Olivella Agramunt, Mireia .......... 79281279A
Orgaz Dolado, M. José ................ 51939914A
Peinador Cabrera, M. Angela ..... 36516528A
Pérez Pilo, Sònia ........................... 46802946Q
Requena Travé, Manuela ............ 52151849Q
Rodó Morral, Núria ..................... 46345383S
Sánchez García, M. Dolors .......... 38502316V
Santa Sánchez, Elena ................... 34737855N
Soler Trenchs, Glòria ................... 39177533T
Sostres Bordas, Xavier ................. 36984488H
Teresa Bolea, Begoña .................. 43743574N
(04.335.180)

RESOLUCIÓ
EDC/3381/2004, de 9 de desembre, per la qual
s’extingeix el concert educatiu del centre docent privat concertat Sant Lluís Bertran, de Roda de Ter.
Per la Resolució EDC/2427/2004, de 2 d’agost,
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Sant Lluís Bertran, de Roda
de Ter (DOGC núm. 4220, de 16.9.2004), es va
autoritzar l’extinció d’1 unitat (P3) d’educació
infantil a la fi del curs 2003-04 i 2 unitats (P4 i P5)
d’educació infantil a la fi del curs 2004-05 i l’extinció total de les activitats en el nivell d’educació primària a la fi del curs 2004-05.
D’acord amb el que disposa l’article 38.e) del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, és causa d’extinció del concert educatiu el cessament d’activitats del centre.
En conseqüència, a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Barcelona, 2 de desembre de 2004
BLAI GASOL I RODA
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

RESOLC:
—1 Declarar extingit el concert educatiu en el
nivell d’educació primària del centre docent

privat concertat Sant Lluís Bertran, de Roda de
Ter, amb codi 08023670, amb efectes des de la
fi del curs 2004-05.
—2 Deixar sense efecte l’accés al règim general de concerts educatius d’aquest centre per als
ensenyaments d’educació infantil, que es va
aprovar per la Resolució ENS/911/2004, de 6
d’abril, per la qual es resolen les sol·licituds de
centres docents privats interessats a acollir-se al
règim de concerts educatius, per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria (DOGC núm.
4110, de 13.4.2004).
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, 9 de desembre de 2004
MARTA CID I PAÑELLA
Consellera d’Educació
(04.337.139)

RESOLUCIÓ
EDC/3382/2004, de 3 de desembre, per la qual
s’extingeix el concert educatiu del centre docent
privat concertat Modeclar, de Barcelona.
Per la Resolució EDC/2894/2004, de 19 d’octubre (DOGC núm. 4251, de 2.11.2004), es va
autoritzar el cessament d’activitats del centre
docent privat Modeclar, de Barcelona, a la fi del
curs 2003-2004.
D’acord amb el que disposa l’article 38.e) del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, és causa d’extinció del concert educatiu el cessament d’activitats del centre.
En conseqüència, a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,
RESOLC:
Declarar extingit el concert educatiu en els
nivells de cicles formatius de grau mitjà, cicles
formatius de grau superior i batxillerat del centre
docent privat concertat Modeclar, de Barcelona,
amb codi 08006167, amb efectes des de la fi del
curs 2003-2004.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-

