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DECRET
355/1994, de 23 de desembre, pel qual s’autoritza
l’adscripció de l’Escola Superior de Cinema i Àu-
dio-visuals a la Universitat de Barcelona.

La demanda social actual ha fet palesa la
necessitat d’implantar una formació superior
en tecnologia de la cinematografia i de la te-
levisió en la qual participin directament tots
els sectors públics i privats que coneixen les
necessitats formatives i de les noves tecnolo-
gies que constantment apareixen en el mercat
de manera que s’estableixi una perfecta ade-
quació entre la realitat del sector i la forma-
ció dels alumnes.

Per a la consecució d’aquests objectius, la
Universitat de Barcelona ha demanat al De-
partament de la Presidència l’autorització de
l’adscripció de l’Escola Superior de Cinema
i Àudio-visuals, la titularitat de la qual cor-
respon a una fundació privada que funciona
amb el mateix nom, per impartir uns estudis
conduents a l’obtenció del títol de Graduat
Superior en Cinema i Àudio-visuals, que tin-
drà la condició de títol propi d’aquesta Uni-
versitat.

De conformitat amb aquesta sol·licitud,
d’acord amb el que estableixen la Llei 11/1983
de 25 d’agost, de reforma universitària, la Llei
26/1984, de 19 de desembre, de coordinació
universitària i de creació de consells socials,
i el Decret 298/1986, de 25 de setembre, de re-
gulació del règim i l’adscripció a universitats
públiques de centres docents d’ensenyament
superior, amb l’informe favorable del Consell
Interuniversitari de Catalunya i del Consell
Social i de la Junta de Govern de la Univer-
sitat de Barcelona, a proposta del titular del
Departament de la Presidència i amb l’acord
del Govern,

DECRETO:

Article 1
Autoritzar l’adscripció a la Universitat de

Barcelona de l’Escola Superior de Cinema i Àu-
dio-visuals de Catalunya, sota la titularitat de la
fundació privada del mateix nom.

Article 2
L’Escola Superior de Cinema i Àudio-vi-

suals de Catalunya impartirà els ensenya-
ments corresponents a graduat superior en
cinema i àudio-visuals, títol propi de la Uni-
versitat de Barcelona, que no té els efectes
oficials dels títols previstos en l’article 28.1
de la Llei de reforma universitària, i així s’hi
farà constar.

Article 3
L’Escola Superior de Cinema i Àudio-visu-

als es regirà pel que disposen la Llei 11/1983,
de 25 d’agost, de reforma universitària, la Llei
26/1984, de 19 de desembre, de coordinació
universitària i de creació dels Consells Soci-
als, el Decret 298/1986, de 25 de setembre, de
regulació del règim d’adscripció a universitats
públiques de centres docents d’ensenyament
superior, els Estatuts de la Universitat de
Barcelona, a la qual s’adscriu, el seu propi
Reglament i el Conveni de col·laboració aca-
dèmica subscrit entre la Universitat i el titu-
lar del Centre.

DISPOSICIONS FINALS

—1 S’autoritza el Comissionat per a Univer-
sitats i Recerca per dur a terme les actuacions
necessàries per al desenvolupament i l’execució
d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de desembre de 1994

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

(94.364.018)

DECRET
356/1994, de 23 de desembre, pel qual s’auto-
ritza la implantació dels estudis conduents a
l’obtenció de diversos títols universitaris ofi-
cials a la Universitat Autònoma de Barcelona,
a la Universitat de Girona i a la Universitat
Rovira i Virgili.

Per tal d’impartir els plans d’estudis de dife-
rents ensenyaments universitaris oficials, el
Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona i els consells econòmics de la Univer-
sitat de Girona i de la Universitat Rovira i Virgili
han sol·licitat la seva implantació al comissionat
per a Universitats i Recerca del Departament
de la Presidència.

En virtut d’això, i d’acord amb la Llei 11/1983,
de 25 d’agost, de reforma universitària, la Llei
26/1984, de 19 de desembre, de coordinació uni-
versitària i de creació dels consells socials, amb
els informes favorables del Consell Interuniver-
sitari de Catalunya i del Consell d’Universitats,
a proposta del titular del Departament de la
Presidència i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
S’autoritza la implantació a la Universitat

Autònoma de Barcelona dels estudis condu-
ents a l’obtenció dels títols de llicenciat en hu-
manitats (Facultat de Filosofia) i llicenciat en
psicopedagogia, segon cicle (Facultat de Cièn-
cies de l’Educació).

Article 2
S’autoritza la implantació a la Universitat de

Girona dels estudis conduents a l’obtenció dels
títols següents:

Títol: Diplomat en educació social
Centre: Facultat de Ciències de l’Educació

Títol: Llicenciat en psicologia
Centre: Facultat de Ciències de l’Educació

Títol: Llicenciat en pedagogia, segon cicle
Centre: Facultat de Ciències de l’Educació

Títol: Enginyer tècnic en mecànica
Centre: Escola Politècnica Superior

Títol: Enginyer tècnic en química industrial
Centre: Escola Politècnica Superior

Títol: Enginyer tècnic en electrònica industrial
Centre: Escola Politècnica Superior

Article 3
S’autoritza la implantació a la Universitat Ro-

vira i Virgili dels estudis conduents a l’obtenció
dels títols següents:

Títol: Enginyer tècnic en informàtica de gestió
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria

Títol: Enginyer tècnic en informàtica de sistemes
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria

Títol: Enginyer tècnic en electricitat
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Títol: Enginyer tècnic en química industrial
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Títol: Enginyer tècnic en electrònica industrial
Centre: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Títol: Diplomat en fisioteràpia
Centre: Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut

Títol: Llicenciat en filologia catalana
Centre: Facultat de Lletres

Títol: Llicenciat en filologia hispànica
Centre: Facultat de Lletres

Títol: Llicenciat en filologia anglesa
Centre: Facultat de Lletres

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el comissionat per a Universi-
tats i Recerca per dur a terme les actuacions ne-
cessàries per al desplegament i l’execució
d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de desembre de 1994

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

(94.349.037)

DECRET
1/1995, de  10 de gener de 1995, pel qual es fixen
els preus públics pels drets d’inscripció a les Jor-
nades Internacionals de Serveis Socials.

Atesa la necessitat de fixar els preus dels
drets d’inscripció a les cinc jornades que so-
bre atenció social a la infància, atenció soci-
al a persones amb disminució, pobresa i exclu-
sió social, atenció social a la gent gran i els
serveis socials i l’estat del benestar a Europa,
respectivament, i sota el títol de “Jornades In-
ternacionals de Serveis Socials”, organitza el
Departament de Benestar Social;

D’acord amb el que disposen els articles 23.1.b)
i 24 de la Llei 33/1991, de 24 de desembre, de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i
l’article 26 de la mateixa Llei, segons el qual quan
hi hagi raons que ho justifiquin es podran fixar
preus inferiors als previstos per a la cobertura del
cost de la prestació del servei;

A proposta conjunta dels consellers d’Eco-
nomia i Finances i de Benestar Social i d’acord
amb el Govern,

PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT
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DECRETO:

Article únic
Els preus dels drets d’inscripció a les cinc jor-

nades que, sota el títol “Jornades Internacionals
de Serveis Socials”, organitza el Departament de
Benestar Social, seran els següents:

Drets d’inscripció a les cinc jornades: 8.000
pessetes.

Drets d’inscripció a una sola jornada: 2.000
pessetes.

El Comitè organitzador podrà decidir subven-
cionar des d’un 50% a un 100% de les tarifes es-
mentades en funció de la capacitat econòmica
de la persona que ha de satisfer el preu dels es-
mentats drets d’inscripció o de la seva pertinença
al sector públic.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 10 de gener de  1995

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

MACIÀ ALAVEDRA I MONER

Conseller d’Economia i Finances

ANTONI COMAS I BALDELLOU

Conseller de Benestar Social

(95.010.009)

RESOLUCIÓ
de 30 de desembre de 1994, de concessió de subven-
cions que promou la Secretaria General de Joventut.

Atès el que estableix el Decret 56/1994, de 7
de març, pel qual s’aproven les normes a la sol-
licitud i la concessió de les subvencions que
promou la Secretaria General de Joventut;

Atès el que determina el capítol 2 de l’esmen-
tat Decret sobre convenis amb associacions ju-
venils i entitats de serveis a la joventut;

Atès el que determina el capítol 4 de l’esmen-
tat Decret sobre subvencions puntuals per a ac-
tivitats i intercanvis juvenils internacionals so-
bre temes d’interès per a la joventut;

Atès el que determina el capítol 7 de l’esmen-
tat Decret sobre el programa de subvencions per
a activitats juvenils;

Atès el que determina el capítol 8 de l’es-
mentat Decret sobre el programa de subven-
cions per a la promoció de l’associacionisme
juvenil,

RESOLC:

Distribuir la quantitat de 5.322.278 pessetes,
en concepte de subvencions i amb càrrec a la par-
tida 02.02.480.01/5 del pressupost vigent, entre
les entitats i per als projectes que es detallen als
annexos d’aquesta Resolució.

Barcelona, 30 de desembre de 1994

JOSEP COLL I BERTRAN

Secretari general de Joventut

ANNEX 1

Convenis amb associacions juvenils i entitats
de serveis a la joventut

Perfeccionament d’idiomes

Entitat: Servei Tercer Món (SETEM).
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 150.000 ptes.

Material informàtic

Entitat: Bloc d’Estudiants Independentistes.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 400.000 ptes.

Entitat: Bloc d’Estudiants Nacionalistes.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 400.000 ptes.

Entitat: Entesa dels Joves Nacionalistes d’Es-
querra.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 400.000 ptes.

Entitat: Servei Tercer Món (SETEM)
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 400.000 ptes.

Entitat: Escola de l’Esplai de Girona.
Localitat: Girona.
Subvenció: 199.863 ptes.

Entitat: Escola de l’Esplai de Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Subvenció: 400.000 ptes.

Entitat: Escola de Formació de Minyons Escoltes
i Guies Sant Jordi de Catalunya.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 379.213 ptes.

Entitat: Joventuts d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 400.000 ptes.

Entitat: Joventuts Musicals de Catalunya.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 110.918 ptes.

Entitat: JOC Nacional de Catalunya i de les Illes
(JOC-JOBAC)
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 219.245 ptes.

Entitat: Scouts de Catalunya.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 154.100 ptes.

Programa de subvencions puntuals per a activi-
tats i intercanvis juvenils internacionals sobre
temes d’interès per a la joventut

Entitat: Escola de l’Esplai de Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 97.500 ptes.

Entitat: Odontòlegs Universitaris.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Subvenció: 78.000 ptes.

Entitat: Associació Atlàntica de Joves Dirigents
Polítics.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 80.000 ptes.

Programa de subvencions per a activitats juve-
nils

Cursos reglats de formació d’educadors en el
lleure

Entitat: Escola d’Educadors d’Osona.
Localitat: Vic.
Subvenció: 225.000 ptes.

Projectes d’activitats de vacances. Hivern

Entitat: Associació Club Pàdua.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 24.000 ptes.

Entitat: Club Àuria.
Localitat: Igualada.
Subvenció: 12.150 ptes.

Entitat: Grup d’Esplai Can Puiggener.
Localitat: Sabadell.
Subvenció: 6.720 ptes.

Entitat: Esplai AREP.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 9.600 ptes.

Entitat: Safarranxo Grup’s.
Localitat: Sabadell.
Subvenció: 12.555 ptes.

Entitat: Tell-92.
Localitat: Sant Quirze del Vallès.
Subvenció: 22.842 ptes.

Entitat: Grup d’Esplai L’Olla de Grills.
Localitat: Sabadell.
Subvenció: 6.500 ptes.

Entitat: Associació Centre Rialla.
Localitat: Palau de Plegamans.
Subvenció: 9.072 ptes.

Projectes d’activitats específiques i extraordinàries

Entitat: Associació Juvenil Piolet.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Subvenció: 25.000 ptes.

Entitat: Creu Roja de la Joventut.
Localitat: Manresa.
Subvenció: 50.000 ptes.

Entitat: Agrupament Escolta Ntra. Sra. del Roser.
Localitat: Tortosa.
Subvenció: 200.000 ptes.

Entitat: Gric-Quart.
Localitat: Quart.
Subvenció: 100.000 ptes.

ANNEX 2

Programa de subvencions per a la promoció
de l’associacionisme juvenil

Entitat: Centre Cultural Can Borgonyó.
Localitat: Sabadell.
Subvenció: 50.000 ptes.

Entitat: Centre d’Esplai La Terra.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 75.000 ptes.

Entitat: Agrupament Escolta El Pi de les Corts.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 50.000 ptes.

Entitat: Grup Cérvols.
Localitat: Roses.
Subvenció: 75.000 ptes.

Entitat: Grup Juvenil Esplai d’Espill.
Localitat: Berga.
Subvenció: 50.000 ptes.

Entitat: Esplai Sant Jordi.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Subvenció: 50.000 ptes.


