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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
EDICTE de 8 de juny de 2020, pel qual se sotmeten a informació pública quatre projectes de decret en
tràmit al Departament d’Educació.
D'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb la finalitat de facilitar la participació a les persones interessades,
se sotmet a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de
publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els projectes de decret següents:
- Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim
especial.
- Projecte de decret de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no
reglats de música i de dansa.
- Projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Luminotècnia per a
les Arts Escèniques, i se n'estableix el currículum.
- Projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Sonorització per a
les Arts Escèniques, i se n'estableix el currículum.
Els expedients es poden consultar al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat) i
al web del Departament d'Educació (http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/disposicionsnormatives/en-tramit/). També es poden consultar al serveis centrals i als serveis territorials del Departament
d'Educació.
Les observacions, suggeriments o al·legacions s'han d'adreçar al Departament d'Educació indicant com
assumpte «Al·legacions al Projecte decret idiomes, mudansa, luminotècnia o sonorització – DGFPIERE», i es
poden presentar telemàticament mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits Gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica) o a qualsevol dels llocs que estableix
l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 8 de juny de 2020

Núria Cuenca i León
Secretària general
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