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RESOLUCIÓ
EDU/2075/2006, de 7 de juny, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura
del centre docent privat Inmaculada Concepción,
de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als
corresponents serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats pel titular del
centre docent privat Inmaculada Concepción,
de Barcelona, en petició d’ampliació d’unitats
de l’etapa de l’educació infantil, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació; el Reial decret 1537/2003, de 5 de
desembre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
RESOLC:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Inmaculada Concepción, de Barcelona, per ampliació
de unitats de l’etapa de l’educació infantil, en els
termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 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 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.
Barcelona, 7 de juny de 2006
P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

MARIA SERRAHIMA I SUGRAÑES
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005990.
Denominació: Inmaculada Concepción.
Adreça: c. València, 252.
Titular: Immaculada Concepció B. V. Maria,
Gnes.
NIF: Q0800079F.
S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de l’etapa de l’educació infantil amb capacitat per a 71
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2006-2007.
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Composició del centre:
Autorització d’obertura a l’inici del curs 20062007:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat per
a 146 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat
per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.
(06.153.118)

RESOLUCIÓ
EDU/2076/2006, de 9 de juny, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura
del centre docent privat Sagrat Cor-Diputació, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als
corresponents serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats pel titular del
centre docent privat Sagrat Cor-Diputació, de
Barcelona, en petició d’obertura de l’etapa de
l’educació infantil i de reducció i ampliació d’unitats dels ensenyaments de batxillerat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació; el Reial decret 1537/2003, de 5 de
desembre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

RESOLC:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrat
Cor-Diputació, de Barcelona, per obertura de
l’etapa de l’educació infantil i reducció i ampliació d’unitats dels ensenyaments de batxillerat,
en els termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 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 de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 9 de juny de 2006
P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

MARIA SERRAHIMA I SUGRAÑES
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
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Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005266.
Denominació: Sagrat Cor-Diputació.
Adreça: c. Diputació, 326.
Titular: Sagrat Cor de Jesús, Rel. del.
NIF: Q0800082J.
S’autoritza l’obertura de l’etapa de l’educació infantil amb 6 unitats amb capacitat per a 150
llocs escolares, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2006-2007.
S’autoritza la reducció de 4 unitats amb capacitat per a 140 llocs escolars de la modalitat
de ciències i tecnologia dels ensenyaments de
Batxillerat, amb efectes a la fi del curs 2005-2006.
S’autoritza l’ampliació de 2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars de la modalitat
d’humanitats i ciències socials, amb efectes a la
fi del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs 20062007:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat per
a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat
per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 12 unitats
amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 6 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a 210
llocs escolars; i 6 unitats en la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat per a 210 llocs
escolars.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció:
6 unitats de la modalitat de d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a 210 llocs escolars; 4 unitats de la modalitat de ciències de la
naturalesa i de la salut amb capacitat per a 140
llocs escolars, i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
(06.158.044)

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ
EDU/2072/2006, de 15 de juny, per la qual es
dóna publicitat a l’acord de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Atès que, en data 18 d’abril de 2006, la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya va acordar el reconeixement que l’obtenció de l’acreditació de recerca avançada inclou l’obtenció de l’acreditació de recerca,
RESOLC:
Que es publiqui íntegrament al DOGC
l’Acord de 18 d’abril de 2006 de la Comissió
d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
que reconeix que l’obtenció de l’acreditació de
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA
recerca avançada inclou l’obtenció de l’acreditació de recerca.
Barcelona, 15 de juny de 2006
ANTONI SERRA I RAMONEDA
President
ACORD
número 3 de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, de 18 d’abril de 2006,
que reconeix que l’obtenció de l’acreditació de
recerca avançada inclou l’obtenció de l’acreditació de recerca.
Atès que l’article 46 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix
que l’accés a la universitat en la figura contractual de professorat contractat doctor amb caràcter permanent es pot fer o bé en la categoria de
catedràtic o catedràtica, que suposa una carrera
docent i investigadora consolidada, o bé en la
categoria de professor agregat o professora agregada, que suposa una capacitat docent i investigadora provada;
Atès que l’article 47 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, disposa
que per a ésser admès als processos selectius que
les universitats convoquin per a accedir com a
catedràtic o catedràtica, la persona candidata ha
de disposar d’una acreditació de recerca avançada, i per accedir com a professor o professora agregat, ha de disposar d’una acreditació de
recerca;
Atès que els articles 140.1.g) i 146.1 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, disposen que la Comissió d’Avaluació
de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya exerceix la
funció d’emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada;
D’acord amb l’article 148.1 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i
l’article 17 del Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel
qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, les comissions avaluadores de l’Agència
actuen amb independència, aproven les avaluacions que faci l’Agència en llurs àmbits respectius i en són les responsables finals;
Així, la Comissió d’Avaluació de la Recerca
ha analitzat sobre la possibilitat de reconèixer
que l’obtenció de l’acreditació de recerca avançada inclou també l’obtenció de l’acreditació de
recerca. Un cop analitzats els criteris per a
l’emissió de les acreditacions de recerca avançada, la Comissió d’Avaluació de la Recerca ha
conclòs que aquests criteris comprenen i superen
els mèrits que es requereixen per a l’obtenció
de les acreditacions de recerca i, per tant, és
procedent el reconeixement esmentat.
És per això que la Comissió d’Avaluació de
la Recerca acorda:
—1 Reconèixer que l’obtenció de l’acreditació de recerca avançada inclou també l’obtenció de l’acreditació de recerca.
—2 Aquest reconeixement té efecte des de la
primera convocatòria per a l’obtenció de les

acreditacions de recerca avançada en el marc de
la Resolució UNI/3767/2003, de 9 de desembre,
per la qual es dóna publicitat al procediment per
a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya.
—3 Que el president de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
doni publicitat d’aquest Acord mitjançant el
DOGC i el web d’AQU Catalunya.
(06.167.098)

*

DECRET
267/2006, de 20 de juny, de creació de l’Observatori de la llet dins del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
Mitjançant aquest Decret es crea l’Observatori de la llet i se’n determinen les funcions, la
composició i el funcionament.
L’article 3.c) del Decret 219/2006, de 23 de
maig, de creació de la Direcció General de Planificació i Relacions Agràries del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, estableix que
correspon al Gabinet d’Anàlisi i Prospectiva la
coordinació, el control i l’avaluació de propostes
d’actuació dels observatoris sectorials i horitzontals.
En virtut de tot això, de conformitat amb el
que preveuen els articles 61 i següents de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i
d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Creació de l’Observatori de la llet
1.1 Es crea l’Observatori de la llet de Catalunya.
1.2 L’Observatori de la llet s’adscriu a la
Direcció General de Planificació i Relacions
Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
1.3 L’Observatori de la llet té la seva seu a
les dependències del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Lleida. Això no obstant, pot actuar també a la seu dels serveis del
Departament a Barcelona.
Article 2
Funcions
2.1 L’Observatori de la llet té les funcions
següents:
a) Recollir dades tècniques i econòmiques de
les explotacions de vaques de llet.
b) Analitzar la situació del sector i les diferents problemàtiques que l’afecten.
c) Orientar l’assessorament públic i privat
vers el sector.
d) Elaborar un sistema d’informació directe de les explotacions.
e) Subministrar a la Mesa sectorial de la llet
informació sobre la situació estructural i conjuntural del sector, fonamentada, entre d’altres, en
els preus pagats i percebuts pels productors, en
la gestió tècnica i econòmica dels costos de la
producció de llet i en la situació d’oferta i demanda dels productes lactis en el mercat.
f) Col·laborar amb la Taula sectorial de la llet
i amb els diversos serveis del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en el desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes en l’àmbit de la producció agrària.
g) Elaborar un informe anual sobre l’evolució del sector.
h) Elaborar publicacions i estudis de la matèria.
i) Qualsevol altra funció que li encarregui el
conseller o la consellera, el secretari o la secretària general, i el director o la directora gene-

