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DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ
ORDRE
UNI/487/2005, de 28 de desembre, per la qual es
transforma l’Escola Universitària Politècnica de
Manresa en Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica
de Catalunya, i s’hi implanten els estudis d’enginyeria de mines, segon cicle, conduents a l’obtenció del títol d’enginyeria de mines.
Per tal de completar l’oferta homologada
d’enginyeria civil a Catalunya, la Universitat
Politècnica de Catalunya va acordar sol·licitar
al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la implantació dels estudis d’enginyeria de mines, segon cicle, conduents a l’obtenció del títol d’enginyer o enginyera
de mines, en aquesta Universitat.
Amb la finalitat d’adaptar l’Escola Universitària Politècnica de Manresa a la nova realitat dels estudis que s’implanten, la Universitat
Politècnica de Catalunya ha sol·licitat que passi
a denominar-se Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa.
En conseqüència, de conformitat amb la sol·licitud del rector de la Universitat Politècnica
de Catalunya i d’acord amb el que estableixen
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, el Reial decret 557/
1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris, i el
Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es
regula la programació universitària de Catalunya, i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments, amb
l’acord del Consell Social i previ informe favorable del Consell de Govern de la Universitat
Politècnica de Catalunya, a proposta del director
general d’Universitats,

Barcelona, 28 de desembre de 2005
CARLES SOLÀ I FERRANDO
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
(05.353.136)

ORDRE
UNI/488/2005, de 21 de desembre, per la qual
s’implanta el primer cicle dels estudis universitaris oficials de llicenciat o llicenciada en ciències
polítiques i de l’administració a la Universitat de
Barcelona.
Per tal de completar la seva oferta docent, la
Universitat de Barcelona ha sol·licitat al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació la implantació del primer cicle dels
estudis conduents a obtenir el títol universitari oficial de llicenciat o llicenciada en ciències polítiques i de l’administració.
Per això, de conformitat amb la petició de la
Universitat de Barcelona sobre la implantació dels
nous estudis, d’acord amb el que estableixen la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril,
sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris, i el Decret 258/1997, de 30 de
setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres
docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments, amb l’acord del Consell Social, i amb l’informe previ favorable del Consell de Govern de
la Universitat de Barcelona, a proposta del director
general d’Universitats,
ORDENO:

ORDENO:
Article 1
Es transforma l’Escola Universitària Politècnica de Manresa en Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Article 2
S’implanten els estudis d’enginyeria de mines,
segon cicle, conduents a l’obtenció del títol d’enginyer o enginyera de mines a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Un cop homologat el títol, el rector o rectora d’aquesta Universitat sol·licitarà a la persona titular del departament competent en matèria
d’universitats l’autorització per a l’inici d’activitats d’aquests estudis, d’acord amb l’article 108
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article únic
Implantar el primer cicle dels estudis de llicenciat o llicenciada en ciències polítiques i de
l’administració a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Una cop homologat el títol corresponent als
estudis universitaris oficials que s’implanten, el
rector o rectora d’aquesta Universitat sol·licitarà
a la persona titular del departament competent
en matèria d’universitats l’autorització per a
l’inici d’activitats d’aquests estudis, d’acord amb
l’article 108 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la publicació al DOGC.
Barcelona, 21 de desembre de 2005
CARLES SOLÀ I FERRANDO
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
(05.346.100)

ORDRE
UNI/489/2005, de 21 de desembre, per la qual es
revoca l’autorització al centre Escola d’Arts i Tècniques de la Moda (EATM) per impartir els estudis conduents a l’obtenció del títol de Bachelor of Arts (Honours) in Fashion.
El centre Escola d’Arts i Tècniques de la
Moda (EATM) va ser autoritzat per impartir els
estudis conduents a l’obtenció del títol de Bachelor of Arts (Honours) in Fashion, en el marc del
conveni amb la Winchester School of Art de la
Universitat de Southampton (Regne Unit), per
la Resolució de 8 d’octubre de 1997 (DOGC
núm. 2505, de 28.10.1997).
Aquesta autorització facultava el centre Escola d’Arts i Tècniques de la Moda (EATM) per
impartir estudis de nivell universitari, no homologables als de l’Estat espanyol, d’acord amb un
conveni amb la institució universitària Winchester School of Art de la Universitat de Southampton del Regne Unit.
Atès el cessament dels estudis esmentats, amb
el tràmit d’audiència previ, d’acord amb l’article 113.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i a proposta del director
general d’Universitats,
ORDENO:
Article 1
Es revoca, per cessament dels estudis, l’autorització atorgada al centre Escola d’Arts i Tècniques de la Moda (EATM) per impartir els
estudis conduents a l’obtenció del títol de Bachelor of Arts (Honours) in Fashion, en el marc del
conveni amb la Winchester School of Art de la
Universitat de Southampton (Regne Unit).
Article 2
El centre Escola d’Arts i Tècniques de la
Moda (EATM) té l’obligació de custodiar els
expedients acadèmics dels alumnes que han finalitzat els estudis objecte d’aquesta Ordre per
un període de 5 anys, transcorregut el qual es
retornaran a les persones interessades.
Article 3
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 21 de desembre de 2005
CARLES SOLÀ I FERRANDO
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
(05.346.101)
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
RESOLUCIÓ
PRE/3701/2005, de 15 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc a la Secretaria de Coordinació Interdepartamental del Departament de la
Presidència (convocatòria de provisió núm. PR
023/2005).
D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública; el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;
Atès que hi és vacant el lloc de responsable
de Coordinació d’Actuacions Sectorials de la Secretaria de Coordinació Interdepartamental del
Departament de la Presidència, i vista la proposta del/de la titular de l’òrgan directiu per a la seva
provisió;
Atesa la relació vigent dels llocs de treball del
personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció dels llocs
de treball que cal proveir, inclosa en el manual
d’organització del Departament de la Presidència;
Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d’intervenció
corresponent;
De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,
RESOLC:
—1 Obrir convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de responsable
de Coordinació d’Actuacions Sectorials de la Secretaria de Coordinació Interdepartamental del
Departament de la Presidència (convocatòria
de provisió núm. PR 023/2005), que es detalla
a l’annex 2.
—2 Aprovar les bases que han de regir aquesta
convocatòria, que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del
Conseller Primer en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o bé poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, el
poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, de conformitat amb el que preveuen
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, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 15 de desembre de 2005
P. D. (Resolució PRE/435/2004
DOGC de 5.3.2004)

XAVIER VENDRELL I SEGURA
Secretari general del Conseller Primer
ANNEX 1
Bases
—1 Lloc de treball
S’obre la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, del lloc de responsable de Coordinació d’Actuacions Sectorials de
la Secretaria de Coordinació Interdepartamental del Departament de la Presidència, les característiques del qual són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.
—2 Contingut funcional
El contingut funcional del lloc de treball objecte de concurs és el que consta a l’apartat 4 de
l’annex 2 d’aquesta convocatòria.
—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria
el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les
condicions que estableix la normativa vigent i,
en concret, els que determina la relació de llocs
de treball, d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de
conformitat amb el següent:
3.1.1 El personal funcionari esmentat pot
trobar-se respecte de l’Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.
3.1.2 També podrà participar-hi el personal
funcionari no integrat que presti serveis a l’Administració de la Generalitat i que pertanyi a
cossos o escales del grup de titulació en què
estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.
Així mateix, podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat als
quals no es va exigir la titulació que assenyala
l’article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, sempre que la titulació no sigui un
requisit indispensable d’acord amb la relació de
llocs de treball.
3.1.3 Per poder participar-hi, els funcionaris
amb destinació definitiva hauran d’haver estat
un mínim d’un any en llocs del mateix nivell des
del qual es concursa, llevat que el lloc a proveir
sigui del mateix departament o quan es concursi
des d’un lloc de lliure designació.
3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de condicions que la
resta de participants, sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.
3.3 Així mateix, per poder prendre part en
aquesta convocatòria cal posseir els coneixements
orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que els aspirants no estiguin en
possessió del certificat acreditatiu corresponent,
l’òrgan competent avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el lloc
de treball a proveir prèviament a l’elaboració de
la proposta d’admesos i exclosos prevista en
aquesta convocatòria.
En aquest darrer cas, transcorreguts deu dies
a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s’especificaran als taulers d’anuncis del Departament, a
les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta
convocatòria, el dia, l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements
necessaris de llengua catalana.
No obstant això, resten exempts de realitzar
la prova de coneixements de llengua catalana els
aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs
específic de mèrits i capacitats o de lliure designació o de selecció de personal a l’Administració
de la Generalitat en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior a
l’exigit en la convocatòria.
En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud de participació l’acreditació documental corresponent.
3.4 En cap cas no podran prendre-hi part els
funcionaris que es trobin en suspensió d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient disciplinari mentre
durin els efectes corresponents, sens perjudici
que els destituïts de càrrecs puguin participar per
a llocs singulars. Tampoc no podran prendre-hi
part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin passat el temps mínim
exigit per reingressar al servei actiu.
3.5 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data en què finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds que estableix la base
4.1 d’aquesta convocatòria.
—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en
aquest concurs s’han de presentar al Registre
general del Departament de la Presidència, a les
delegacions territorials del Govern de la Generalitat, segons les adreces que s’indiquen a continuació, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptador des de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.
Departament de la Presidència, c. Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Via Laietana, 14, 08007
Barcelona.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Gran Via de Jaume I, 9, 17001
Girona.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, c. Lluís Companys, 1, 25003
Lleida.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, c. Sant Francesc, 3, 43003
Tarragona.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, c. Doctor Ferran,
6-8, 43500 Tortosa.

