
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4750 – 30.10.200645210

febrer de 1992, per la qual es delega, entre al-
tres, en l’Ajuntament de Badalona competèn-
cies sancionadores en matèria d’espectacles,
activitats recreatives i establiments públics,
competències que en virtut del que disposa l’ar-
ticle 31 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, corres-
ponen a la persona titular de la Direcció General
esmentada.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Badalona,
en la sessió realitzada el 30 de maig d’enguany,
ha adoptat per unanimitat l’acord de renunci-
ar a les competències sancionadores delegades
mitjançant la referida Resolució de 27 de febrer
de 1992 i sol·licitar l’acceptació de l’esmentada
renúncia;

De conformitat amb el que disposa l’article
13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i l’article
39.5 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

Vist l’article 3.6 del Decret 296/2003, de 20 de
desembre, de creació, denominació i determi-
nació de l’àmbit de competència dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;

En ús de les competències que tinc atribuïdes
i d’acord amb el que estableix la legislació vigent,

RESOLC:

Revocar la delegació en l’Ajuntament de
Badalona de les competències sancionadores en
matèria d’espectacles, activitats recreatives i es-
tabliments públics, que en virtut de l’article 31
de la Llei 10/1990, de 15 de juny, corresponen
a la persona titular de la Direcció General del
Joc i d’Espectacles.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entrarà en vigor als 10 dies
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d’octubre de 2006

XAVIER GUITART I DOMÈNECH

Director general del Joc i d’Espectacles

(06.270.024)

RESOLUCIÓ
INT/3382/2006, de 3 d’octubre, per la qual es re-
voca la delegació de les competències sanciona-
dores en matèria d’espectacles, activitats recre-
atives i establiments públics, a l’Ajuntament de
Badalona, efectuada pel delegat territorial del
Govern de la Generalitat a Barcelona.

A l’empara de l’article 36 de la Llei 10/1990,
de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les
activitats recreatives i els establiments públics
i de l’Acord del Govern de la Generalitat de 7
de maig de 1991, el delegat territorial del Go-
vern de la Generalitat a Barcelona va dictar la
Resolució de 27 de febrer de 2002, per la qual
es delega en l’Ajuntament de Badalona compe-
tències sancionadores en matèria d’espectacles,

activitats recreatives i establiments públics,
competències que en virtut del que disposa l’ar-
ticle 31 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, corres-
ponen a les persones titulars de les delegacions
territorials del Govern de la Generalitat.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Badalona,
en la sessió realitzada el 30 de maig d’enguany,
ha adoptat per unanimitat l’acord de renunci-
ar a les competències sancionadores delegades
mitjançant la referida Resolució de 27 de febrer
de 1992 i sol·licitar l’acceptació de l’esmentada
renúncia.

De conformitat amb el que disposa l’article
13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i l’article
39.5 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Vist l’article 3.6 del Decret 296/2003, de 20 de
desembre, de creació, denominació i determi-
nació de l’àmbit de competència dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

En ús de les competències que tinc atribuïdes
i d’acord amb el que estableix la legislació vigent,

RESOLC:

Revocar la delegació en l’Ajuntament de
Badalona de les competències sancionadores en
matèria d’espectacles, activitats recreatives i es-
tabliments públics, que en virtut de l’article 31
de la Llei 10/1990, de 15 de juny, corresponen
a la persona titular de la delegació territorial del
Govern de la Generalitat a Barcelona.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entrarà en vigor als 10 dies
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d’octubre de 2006

CARME SAN MIGUEL I RUIBAL

Delegada territorial del Govern
de la Generalitat a Barcelona

(06.270.027)

*

CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’Ordre ENS/59/2002, de 4 de març, per la qual
es desplega l’organització i l’avaluació dels cicles
de formació específica d’arts plàstiques i disseny
(DOGC núm. 3593, pàg. 4549, de 12.3.2002).

Atès que s’han observat errades en el text
original de la citada Ordre, publicada al DOGC
núm. 3593, pàg. 4549, de 12.3.2002, se’n detallen
les oportunes correccions:

A la pàgina 4551, annex 1, on diu:
“Qualificació final del cicle (5)
”(1) Indicació del curs acadèmic.
”(2) Qualificació sense decimals.
”(3) Qualificació (apte/a o no apte/a).
”(4) Qualificació amb un decimal.
”(5) Qualificació (mitjana de A i B) amb

aproximació de 2 decimals.”,
ha de dir:

“Qualificació final del cicle (5)
”(6) Indicació del curs acadèmic.
”(7) Qualificació sense decimals.
”(8) Qualificació (apte/a o no apte/a).
”(9) Qualificació amb un decimal.
”Qualificació (mitjana de A i B) amb apro-

ximació d’1 decimal.”.

Barcelona, 21 de setembre de 2006

FRANCESC VIDAL I PLA

Secretari general

(06.263.079)

CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’Ordre UNI/203/2006, de 18 d’abril, per la qual
s’implanten i es reconeix la implantació dels pro-
grames oficials de postgrau aprovats en el marc
de la programació universitària de Catalunya, per
al període 2006-2007, a les universitats públiques
i privades, respectivament, conduents a l’obtenció
dels títols de màster i doctorat (DOGC núm.
4623, pàg. 19121, de 28.4.2006).

Havent observat errades en el text de l’es-
mentada Ordre, tramès al DOGC i publicat al
núm. 4623, pàg. 19121, de 28.4.2006, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A l’annex 1, pàgina 19124, dins del màster
Innovació i qualitat televisives, on diu:

“Places: 40”,
ha de dir:

“Places: 30”.

A la pàgina 19125, on diu:
“Teoria i pràctica del projecte de l’arquitec-

tura”,
ha de dir:

“Teoria i pràctica del projecte d’arquitec-
tura”.

A la pàgina 19125, on diu:
“Màster Erasmus Mundus en Enginyeria

Mecànica (EMMME)”,
ha de dir:

“Erasmus mundus d’enginyeria mecànica/
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engi-
neering (EMMME)”.

A la pàgina 19125, on diu:
“Ciències de la Informació i Tecnologies de

la Comunicació (MINT)”,
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ha de dir:
“Ciències en Tecnologies de la Informació i la

Comunicació/Master of Science in Information
and Communication Technologies (MINT)”.

A la pàgina 19126, on diu:
“Màster en Ciència d’Enginyeria de Teleco-

municacions & Gestió (MASTEAM)”,
ha de dir:

“Ciència en Enginyeria i Gestió de les Tele-
comunicacions/Master of Science in Telecom-
munications Engineering&Management (MAS-
TEAM)”.

A la pàgina 19126, on diu:
“Recerca de la Informació i Tecnologies de

la Comunicació (MERIT)”,
ha de dir:

“Investigació en Tecnologies de la Informa-
ció i les Comunicacions/European Master of Re-
search on Information and Communication
Technologies (MERIT)”.

A la pàgina 19126, dins del màster d’Innova-
ció i qualitat televisives, on diu:

“Places: 40”,
ha de dir

“Places: 30”.

A la pàgina 19127, on diu:
“Europeu forestal”,

ha de dir:
“Dasonomia europea”.

Barcelona, 3 d’octubre de 2006

JOSEP ANTON FERRÉ I VIDAL

Director general d’Universitats

(06.276.134)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Ordre EDC/207/2006, de 24 d’abril, per la qual
s’estableix el calendari escolar del curs 2006-2007
per als centres educatius no universitaris (DOGC
núm. 4623, pàg. 19097, de 28.4.2006).

Havent observat una errada al text original
de l’Ordre esmentada, tramès al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i publicat al núm.
4623, pàg. 19097, de 28.4.2006, se’n detalla la cor-
recció oportuna:

A la pàgina 19097, article 3, darrer paràgraf,
on diu:

“En tot cas els processos d’avaluació acaba-
ran el 31 de maig i la programació de l’acaba-
ment del curs ha de ser supervisada per la Ins-
pecció d’Educació.”,
ha de dir:

“En tot cas els processos d’avaluació acaba-
ran el 31 de maig, pel segon curs de batxillerat,
i l’11 de juny, per l’últim curs de cicles formatius
de grau mitjà, i la programació de l’acabament
del curs ha de ser supervisada per la Inspecció
d’Educació.”.

Barcelona, 24 d’agost de 2006

FRANCESC VIDAL I PLA

Secretari general

(06.208.163)

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret 280/2006, de 4 de juliol, de creació de
diversos centres públics de formació de perso-
nes adultes (DOGC núm. 4670, pàg. 30099, de
6.7.2006).

Havent-se observat una errada en el Decret
esmentat, tramés al DOGC i publicat en el núm.
4670, pàg. 30099, de 6.7.2006, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 30099, a l’annex, on diu:
“Municipi: 08291 Montcada i Reixac”,

ha de dir:
“Municipi: 08110 Montcada i Reixac”.

Barcelona, 3 d’octubre de 2006

FRANCESC VIDAL I PLA

Secretari general

(06.276.048)

AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ
EDU/3377/2006, de 26 de setembre, per la qual
s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per
a la concessió d’ajuts a estudiants universitaris de
centres adscrits.

De conformitat amb el que disposen el capítol
IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, en relació amb
el règim jurídic de les subvencions i transferèn-
cies de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de subvenci-
ons, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/
2003, de 17 de novembre;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de fe-
brer, per la qual s’aproven les bases generals que
han de regir la concessió de beques i ajuts con-
vocats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca (AGAUR);

Atesa l’Ordre UNI/330/2002, de 23 de setem-
bre, per la qual s’aprova la tramitació telemà-
tica del procediment de concessió d’ajuts a es-
tudiants universitaris de centres adscrits;

Atès que l’article 11 dels Estatuts de l’Agèn-
cia, aprovats pel Decret 168/2002, d’11 de juny,
del Govern de la Generalitat, disposa que cor-
respon al Consell de Direcció aprovar les con-
vocatòries de beques i subvencions, com tam-
bé la seva resolució, i que aquestes facultats han
estat delegades al president de la Comissió
Executiva d’Ajuts Universitaris (CEAU), amb
data 5 de desembre de 2002,

RESOLC:

Article 1
Aprovar les bases i convocar els ajuts a estu-

diants universitaris de centres adscrits, les con-
dicions dels quals figuren a l’annex d’aquesta
Resolució.

Article 2
L’import global màxim destinat a aquesta

convocatòria és de 122.960,00 euros, que aniran

a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del
pressupost de l’AGAUR de l’any 2006.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució exhaureix la via adminis-
trativa. A continuació s’indiquen els recursos
que s’hi poden interposar: recurs potestatiu de
reposició davant el president de la CEAU en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC), o bé recurs conten-
ciós administratiu interposat directament davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
en el termini de dos mesos, comptadors des de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, 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, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els arti-
cles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juli-
ol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Barcelona, 26 de setembre de 2006

JOSEP ANTON FERRÉ VIDAL

President de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris

ANNEX

I. Normes generals

—1 Objecte
Concedir ajuts a alumnes que cursin estudis

universitaris oficials de primer cicle, de primer
i segon cicle o de només segon cicle dels estu-
dis impartits en els centres docents universita-
ris adscrits que siguin de titularitat pública d’àm-
bit de l’Administració local i on el preu del crèdit
que pagui l’alumne sigui superior al preu que
fixa el Decret 296/2006, de 18 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els
preus per a la prestació de serveis acadèmics a
les universitats publiques de Catalunya i a la
Universitat Oberta de Catalunya per al curs
2006-2007, que es detallen a continuació:

Escola Universitària d’Estudis Empresarials
de Manresa, adscrita a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

Escola Universitària de Ciències de la Salut
de Manresa, adscrita a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

Escola Universitària Politècnica de Mataró,
adscrita a la Universitat Politècnica de Cata-
lunya.

Escola Universitària d’Estudis Empresarials
del Maresme, adscrita a la Universitat Pompeu
Fabra.

Escola Universitària d’Infermeria del Mar de
Barcelona, adscrita a la Universitat de Barcelona
i a la Universitat Pompeu Fabra.

Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
de Barcelona, adscrita a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

Escola Universitària de Relacions Laborals
Sancta Maria Maris del Vendrell, adscrita a la
Universitat Rovira i Virgili.

Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició
i Dietètica de Santa Coloma de Gramenet, ads-
crita a la Universitat de Barcelona.


