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RESOLUCIÓ EDC/469/2006, de 16 de fe-
brer, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre d’educació preesco-
lar Patufet, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre d’educació preescolar Patufet, de
Mataró, en petició d’autorització de cessa-
ment d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre d’educació preescolar Patufet, de
Mataró, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveuen l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, 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 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 16 de febrer de 2006

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jaume Pallarols i Rusca
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Comarca del Maresme

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Codi: 08057928.
Denominació: Patufet.
Adreça: c. Mossèn Molé, 10.
Titular: Irene Llobet Pascual.
NIF: 38789593R.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre d’educació preescolar Patufet, de
Mataró, amb efectes a partir de la fi del curs
2005-2006.

(06.027.062)

RESOLUCIÓ EDC/470/2006, de 21 de fe-
brer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre pri-
vat llar d’infants Els Patufets, de Sant Feliu
de Guíxols.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials
d’Educació pel titular del centre privat llar
d’infants Els Patufets, de Sant Feliu de
Guíxols, en petició de canvi de titularitat, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes

educatius bàsics de l’educació preescolar,
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’autorit-
zació d’obertura del centre privat llar d’in-
fants Els Patufets, de Sant Feliu de Guíxols,
per canvi de titularitat, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Reial de-
cret 828/2003, de 27 de juny, dins el termi-
ni previst per a la implantació de l’educació
preescolar.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, 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 pro-
cediment administratiu comú.

Girona, 21 de febrer de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

Comarca del Baix Empordà

Serveis territorials: Girona
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Localitat: Sant Feliu de Guíxols.
Codi: 17006460.
Denominació: Els Patufets.
Adreça: carrer de Sant Domènech, 61.
Titular: Pilar Estanyol Respecta
NIF: 40509930-F.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Guarderia Els Patufets SCP,
amb NIF G17343310, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publi-
cació al DOGC.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 2 unitats de llar d’in-
fants amb capacitat per a 25 llocs escolars.

(06.034.020)

RESOLUCIÓ EDC/502/2006, de 28 de fe-
brer, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica a una escola oficial d’idi-
omes de Vilanova i la Geltrú.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.
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D’acord amb el Decret 422/2004, de 2
de novembre, pel qual es creen diverses
escoles oficial d’idiomes,

Resolc:

Atribuir a l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf
i Alt Penedès, amb codi 08062225, ubicat
a la ctra. de Vilafranca, s/n, de Vilanova i la
Geltrú (Garraf), la nova denominació espe-
cífica Garraf.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 28 de febrer de 2006

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.039.028)

RESOLUCIÓ EDC/503/2006, de 28 de fe-
brer, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica a un institut d’educació
secundària de Gironella.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5, de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
de Gironella, amb codi 08044971, ubicat al
c. del Pont de les Eres, 4, de Gironella (Ber-
guedà), la nova denominació específica Pere
Fontdevila.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 28 de febrer de 2006

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.039.026)

RESOLUCIÓ EDC/504/2006, de 28 de fe-
brer, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Barberà del Vallès.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·le-
gi d’educació infantil i primària per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Barberà del Vallès, amb codi
08061142, ubicat al c. de Juan de la Cierva,
33-51, de Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental), la nova denominació específica
Miquel Martí i Pol.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 28 de febrer de 2006

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.038.188)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de diversos contractes d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: vegeu l’annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu l’annex.
b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: vegeu l’annex.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista:
vegeu l’annex.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia ofer-

ta/es: fins a 15 punts.
c) Programa de treball fins a 15 punts

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals, fins 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.

d) Reducció del termini fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
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e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de 9.00
a 18.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00
hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 24 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 0311/06.
b) Objecte del contracte: obres de subs-

titució de l’estructura de la coberta dels
tallers (2a fase) a l’institut d’educació secun-
dària Llobregat de Sallent (Bages).

c) Termini d’execució: 3 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: import total de
150.422,70 euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 1, 3, 4, ca-

tegoria D.
En el cas que es tracti d’empreses es-

trangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la docu-
mentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis de 601.690,00 eu-
ros anuals.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 0312/06.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·la-

ció d’un ascensor a l’institut d’educació se-
cundària Ventura Gassol de Badalona (Bar-
celonès).

c) Termini d’execució: 3 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: import total de
64.223,56 euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria A; grup J, subgrup 1, categoria A.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, finance-
ra i tècnica de l’empresa. En el cas que
sigui necessari acreditar solvència, es
presentarà la documentació que demostri
que l’empresa té un xifra global de nego-
cis d’un mínim de 60.000,00 euros anu-
als.

Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 0314/06.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·la-

ció d’un ascensor a l’institut d’educació se-
cundària Ramon Berenguer IV de Santa Co-
loma de Gramenet (Barcelonès).

c) Termini d’execució: 3 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: import total de
65.385,15 euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria A; grup J, subgrup 1, categoria A.
La seva presentació es potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. En el cas que sigui
necessari acreditar solvència, es presenta-
rà la documentació que demostri que l’em-
presa té un xifra global de negocis d’un
mínim de 60.000,00 euros anuals.

Obra núm. 4:
a) Número d’expedient: 0316/06.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·la-

ció d’un ascensor a l’institut d’educació se-
cundària Thos i Codina de Mataró (Mares-
me).

c) Termini d’execució: 3 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: import total de
60.426,79 euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria A; grup J, subgrup 1, categoria A.

La seva presentació es potestativa i úni-
cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. En el cas que sigui
necessari acreditar solvència, es presenta-
rà la documentació que demostri que l’em-
presa té un xifra global de negocis d’un
mínim de 60.000,00 euros anuals.

Obra núm. 5:
a) Número d’expedient: 0373/06.
b) Objecte del contracte: obres de cui-

na, vestidors i canvi de finestres, al col·legi
d’educació infantil i primària Pau Vila de
l’Hospitalet de Llobregat.

c) Termini d’execució: 2,5 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: import total:
179.135,26 euros, IVA inclòs

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C complet, categoria

E.

En el cas que es tracti d’empreses es-
trangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la docu-
mentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis de 859.849,25 eu-
ros anuals.

(06.060.231)

RESOLUCIÓ EDC/547/2006, d’1 de març,
per la qual es fa pública la llista de diversos
cursos d’especialització per al professorat.

D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria, i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departa-
ment d’Educació ha regulat les condicions
i el procediment per a l’autorització dels
cursos esmentats per mitjà de la Resolució
de 9 de juliol de 1997 (DOGC núm. 2444,
de 30.7.1997).

L’article 7 de l’Ordre esmentada disposa
que les comunitats autònomes que es tro-
bin en ple exercici de les seves competèn-
cies educatives publicaran als seus respec-
tius diaris oficials amb una periodicitat,
almenys, anual, la llista de cursos convo-
cats i autoritzats d’acord amb l’Ordre cita-
da.

Per tant,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la llista de diversos
cursos d’especialització que, d’acord amb
l’Ordre d’11 de gener de 1996, han estat
convocats pel Departament d’Educació o
convocats per altres organismes i autorit-
zats pel Departament d’Educació, i que
s’han iniciat o s’iniciaran durant el període
comprès entre els cursos 2004 i 2006, els
quals es detallen a l’annex d’aquesta Reso-
lució.
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—2 D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996, les persones que superin amb avalu-
ació positiva els cursos d’especialització
podran obtenir la capacitació per exercir
com a especialistes de la matèria correspo-
nent.

Barcelona, 1 de març de 2006

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Curs d’especialització en educació espe-
cial
Postgrau d’especialització en educació es-
pecial. Pedagogia terapèutica.
Promoció 2005-2006.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs d’especialització en educació infantil
Postgrau d’especialització en educació in-
fantil.
Promoció 2004-2006.
Universitat de Barcelona.

(06.040.041)

EDICTE d’1 de març de 2006, pel qual es
notifica la resolució d’incoació d’expedient
disciplinari a la senyora Mireia Bernal Riu.

Atès que no ha estat possible notificar la
resolució de 10 de gener de 2006, del se-
cretari general del Departament d’Educació,
per la qual s’incoa expedient disciplinari,
amb el núm. G410-05-105, a la senyora
Mireia Bernal Riu, amb NIF 46571585N,
substituta docent, de les Franqueses del
Vallès, es notifica a la persona interessada
que, en aplicació del que disposa l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada por la Llei 4/1999, de 13
de gener, la Resolució d’incoació és a la
seva disposició a les oficines de la Subdi-
recció General de la Inspecció de Serveis
del Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya, Via Augusta, 202-226,
planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns a
divendres en horari d’oficina, i que se la cita
perquè el primer dimarts, passades 48 ho-
res després de la publicació d’aquest Edic-
te al DOGC, comparegui a les 11 hores 30
minuts, a la planta 5B de la Via Augusta,
núm. 202, 80821 Barcelona, a fi de pren-
dre-li declaració en relació amb l’expedi-
ent disciplinari que es notifica per aquest
Edicte.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 1 de març de 2006

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(06.040.034)

ORDRE EDC/79/2006, d’1 de març, per la
qual es modifiquen, per al curs 2006-2007,
el preu públic per la compra de les guies
d’aprenentatge i guia d’estudis i el preu
públic pels serveis de l’ensenyament tele-
màtic a distància en l’ensenyament secun-
dari obligatori i el batxillerat prestats per
l’Institut Català d’Ensenyament Secundari a
Distància.

Per l’Ordre de 14 de juliol de 1998 es van
crear els preus públics per determinats ser-
veis de l’ensenyament telemàtic a distància
en la modalitat de batxillerat de ciències de
la naturalesa i de la salut, prestats per l’Ins-
titut Català d’Ensenyament Secundari a
Distància (ICESD) i en cursos posteriors,
aquests serveis es van fer extensius a les
altres modalitats de batxillerat i a l’educa-
ció secundària obligatòria.

Per l’Ordre EDC/180/2005, de 25 d’abril,
es va crear el preu públic per la compra de
les guies d’aprenentatge i guia d’estudis, i
es prorrogà per al curs 2005-2006 el preu
públic pels serveis de l’ensenyament tele-
màtic a distància en l’ensenyament secun-
dari obligatori i el batxillerat, prestats per
l’ICESD.

Atès que als esmentats serveis els és
d’aplicació l’article 23 de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
1.1 Modificar l’import del preu públic per

la compra de les guies d’aprenentatge i guia
d’estudis, fetes per l’ICESD per orientar i as-
sessorar l’alumnat que cursa els seus estu-
dis en les modalitats no telemàtiques, en
l’estudi de les àrees del curs de graduat en
educació secundària i/o les matèries de
batxillerat.

1.2 Fixar en 16,00 euros per curs el preu
públic, per al curs 2006-2007, per la com-
pra de les guies fetes per l’ICESD especifi-
cades en l’article 1.1.

Article 2
2.1 Modificar l’import del preu públic del

servei de drets de connexió i del servei de
manteniment anual al campus virtual, pres-
tats per l’ICESD en l’ensenyament telemà-
tic a distància per als cursos de graduat en
educació secundària i de batxillerat, que in-
clouen l’atenció mitjançant un sistema de
tutoria i consultoria personal i en grup, a tra-
vés de l’entorn telemàtic Educampus, orga-
nisme ICESD, a l’ensenyament telemàtic a
distància de qualsevol curs en què l’alumne
es matriculi.

2.2 Fixar en 77,00 euros, per curs, el
preu públic, per al curs 2006-2007, del
serveis especificats a l’article 2.1.

Article 3
Els preus públics seran exigibles en inici-

ar-se la prestació dels serveis.

Article 4
A l’alumnat de famílies nombroses els se-

ran aplicables les exempcions i bonificaci-
ons establertes en la legislació vigent rela-
tiva a la protecció d’aquestes famílies.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, regulado-
ra de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb els articles 1 i 2
d’aquesta Ordre s’ingressaran al compte
corrent del centre docent i seran gestionats
pel centre pels procediments que preveu la
Llei 4/1988 esmentada, i la normativa que
la desplega.

Barcelona, 1 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.058.114)

ORDRE EDC/80/2006, de 28 de febrer, per
la qual es crea el preu públic per a la ins-
cripció a la prova de caràcter específic per
a l’accés als ensenyaments del règim espe-
cial que condueixen a les titulacions oficials
de tècnic o tècnica d’esport i de tècnic o
tècnica superior d’esport, en qualsevol mo-
dalitat esportiva, que duguin a terme els
centres docents.

El Reial decret 1913/1997, de 19 de de-
sembre, va configurar com a ensenyaments
de règim especial els conduents a l’obten-
ció de titulacions de tècnics esportius, i va
aprovar les directrius generals dels títols i
dels corresponents ensenyaments mínims,
i el Decret 169/2002, d’11 de juny, va esta-
blir l’ordenació general dels ensenyaments
de règim especial que condueixen a les ti-
tulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport.

Pel que fa a les proves de caràcter espe-
cífic per a l’accés a aquests ensenyaments,
correspon al Departament d’Educació con-
vocar-les, i des dels inicis de la seva implan-
tació, també les ha organitzat, estant la
inscripció a aquesta prova subjecta a l’in-
grés de la taxa establerta.

Els ensenyaments del règim especial de
tècnic o tècnica d’esport es van implantar
inicialment en centres la titularitat dels quals
no corresponia al Departament d’Educació,
tanmateix la posterior implantació d’aquests
ensenyaments en centres de titularitat del
Departament d’Educació, han aconsellat
desconcentrar l’organització de les proves
de caràcter específic, a fi que cada centre
les organitzi. D’altra banda, el temps trans-
corregut des de l’inici de la implantació
d’aquests ensenyaments, aconsella limitar
la intervenció de l’Administració en l’orga-
nització de les proves. Per tant, mitjançant
l’apartat tercer de l’article 5, de la Llei 21/
2005, de 29 de desembre, de mesures fi-
nanceres, s’ha suprimit la taxa existent.

Atès que és necessari crear el preu pú-
blic per a la inscripció a les proves de ca-
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ràcter específic dels ensenyaments esmen-
tats que es realitzin als centres de titularitat
del Departament d’Educació, d’acord amb
els articles 22 i següents de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, i a
proposta de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1
1.1 Es crea el preu públic per a la ins-

cripció a la prova de caràcter específic per
a l’accés als ensenyaments de règim espe-
cial que condueixen a les titulacions oficials
de tècnic o tècnica d’esport, i de tècnic o
tècnica superior d’esport, en qualsevol mo-
dalitat esportiva.

1.2 Es fixa el preu públic, per a l’any
2006, en 49,25 euros.

Article 2
El preu públic serà exigible abans de la

prestació del servei.

Article 3
A l’alumnat membre de famílies nombro-

ses li seran aplicables les exempcions i bo-
nificacions que estableix la legislació vigent
relativa a la protecció d’aquestes famílies.

Barcelona, 28 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.058.081)

ORDRE EDC/85/2006, de 3 de març, per
la qual es modifica l’Ordre ENS/175/2003,
de 10 de març, per la qual es regulen els
fitxers automatitzats que contenen dades de
caràcter personal gestionats pel Departa-
ment d’Ensenyament, i l’Ordre BEF/419/
2003, d’1 d’octubre, per la qual es regulen
els fitxers automatitzats que contenen da-
des de caràcter personal gestionats pel
Departament de Benestar i Família.

Mitjançant l’Ordre ENS/175/2003, de 10
de març, es varen regular els fitxers auto-
matitzats que contenen dades de caràcter
personal gestionats pel Departament d’Edu-
cació, d’acord amb les previsions que esta-
bleix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràc-
ter personal, i la Llei 5/2002, de 19 d’abril,
de l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des.

El Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió de
l’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públics, re-
cull els nous criteris de prioritat establerts a
la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desem-
bre, de qualitat de l’educació, i preveu que
també es formalitzin les peticions d’admis-
sió presentades un cop finalitzat el període
de preinscripció. Els canvis en el procedi-
ment d’admissió fan necessari adaptar el

fitxer automatitzat del Departament que
recull les dades personals que s’utilitzen en
aquest procediment.

D’altra banda, pel Decret 282/2004, d’11
de maig, que reestructura parcialment els
departaments d’Educació i de Benestar i
Família, el Departament d’Educació assu-
meix les competències i funcions que en
matèria de formació de persones adultes
estaven atribuïdes al Departament de Ben-
estar i Família. Per tant, cal incorporar els
fitxers de responsabilitat de l’antiga Direc-
ció General de Formació d’Adults, actual-
ment regulats a l’Ordre BEF/419/2003, d’1
d’octubre, per la qual es regulen els fitxers
automatitzats que contenen dades de ca-
ràcter personal gestionats pel Departament
de Benestar i Família, a la regulació sobre
fitxers automatizats que contenen dades de
caràcter personal gestionats pel Departa-
ment d’Educació.

Per tant, vist el que preveu la disposició
addicional 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril,
d’acord amb el que disposa l’article 64 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, amb
l’informe de l’Agència Catalana de Protec-
ció de Dades, i de conformitat amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1
Es modifica l’annex 1 de l’Ordre ENS/175/

2003, de 10 de març, per la qual es regulen
els fitxers automatitzats que contenen da-
des de caràcter personal gestionats pel
Departament d’Educació, en el sentit que
s’indica a continuació:

El fitxer anomenat Preinscripció d’alum-
nes es denominarà Escolarització d’alum-
nes, i el seu contingut se substituirà pel que
s’indica a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
Es modifica l’annex de l’Ordre BEF/419/

2003, d’1 d’octubre, per la qual es regulen
els fitxers automatitzats que contenen da-
des de caràcter personal gestionats pel De-
partament de Benestar i Família, en el sen-
tit de suprimir el fitxer SIFA i el programa
FAR de la relació de fitxers automatitzats que
contenen dades de caràcter personal ges-
tionats pel Departament de Benestar i Fa-
mília.

Disposició addicional

Totes les referències que la normativa vi-
gent faci als fitxers que es modifiquen en
aquesta Ordre s’han d’entendre fetes als
fitxers en la nova regulació que s’estableix.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 3 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Denominació: Escolarització d’alumnes.
Finalitat i usos previstos:
Gestionar els processos d’escolarització.

Persones o col·lectius afectats o obligats a
subministrar les dades:

Alumnes o els seus pares, mares o tutors
que sol·licitin ser admesos a centres do-
cents o que ja hi estiguin escolaritzats i
vulguin continuar-hi el curs següent. Equips
d’assessorament i orientació psicopedagò-
gica.

Procediment de recollida de dades:
Presentació per part de la persona inte-

ressada de la sol·licitud d’admissió i poste-
rior acceptació de la plaça assignada, o
confirmació de la continuïtat en el centre i
comunicació, després de l’avaluació final,
dels estudis, nivell, règim i torn que cursa-
rà. Codi NEE.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades
de caràcter personal:

Dades de caràcter identificatiu:
Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna.
DNI o document d’identificació de l’alum-

ne o l’alumna.
Identificació sanitària (NUSS, TIS, etc.).
Adreça.
Telèfon.
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/tu-

tora.
DNI dels pares/tutors.

Dades de característiques personals de
l’alumne o l’alumna:

Data de naixement.
Nacionalitat.
Sexe.

Dades de les places sol·licitades:
Centre.
Estudis.
Nivell.
Règim.
Torn.

Dades escolars de l’alumne o l’alumna:
Codi i nom del centre on està escolaritzat

al fer la sol·licitud.
Estudis que cursa al fer la sol·licitud o con-

firmació.
Nivell que cursa al fer la sol·licitud o con-

firmació
Règim que segueix al fer la sol·licitud o

confirmació.
Torn que segueix al fer la sol·licitud o con-

firmació.
Idioma estranger que vol cursar.
Accés mitjançant prova.
Codi i nom del centre on es matricula.
Estudis on es matricula.
Nivell on es matricula.
Règim on es matricula.
Torn on es matricula.

Dades que s’al·leguen a efectes de barem:
Unitat familiar beneficiària de l’ajut de la

renda mínima d’inserció o similar.
Proximitat del domicili personal, o del do-

micili del lloc de treball del pare, la mare, el
tutor, tutora, o del mateix alumne, al centre
docent.

Existència de germans i/o germanes al
centre sol·licitat en primer lloc.

Família nombrosa.
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Dades especialment protegides:
Discapacitat de l’alumne o l’alumna, pare

o mare, tutor, tutora o germans o germa-
nes.

Malaltia crònica de l’alumne o l’alumna
que exigeixi una dieta complexa.

Necessitats educatives especials i tipus
al fer la sol·licitud.

Necessitats educatives especials i tipus
en els estudis i nivell on es matricula.

Opció de la religió que es vol cursar.

Cessions de dades previstes:
Al centre docent sol·licitat en primera op-

ció, per als tràmits de baremació i publicitat
i seguiment del procés d’admissió.

Al centre docent on s’ha de matricular,
per als tràmits de matrícula.

Òrgan administratiu responsable:
Direcció General de Centres Educatius.

Nivell de seguretat del fitxer:
Alt.

Unitats administratives per a exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Centres docents on es vol continuar es-
colaritzat o sol·licitats com a primera opció,
durant el període previ a la inscripció, i al
centre on s’està matriculat o als Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Educació, amb
posterioritat.

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73
08004 Barcelona

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques)
C. de Casp, 15
08010 Barcelona

Serveis Territorials al Baix Llobregat
C. de Laureà Miró, 328-330
08980 Sant Feliu de Llobregat

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell

Serveis Territorials a Girona
C. Ultònia, 13
17002 Girona

Serveis Territorials a Lleida
C. Pica d’Estats, 2
25003 Lleida

Serveis Territorials a Tarragona
C. Sant Francesc, 7
43003 Tarragona

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
C. Providència, 5 i 9
43500 Tortosa

ANNEX 2

Denominació: SIFA i programa FAR.

Finalitat i usos previstos:
Seguiment acadèmic que condueix o no

a la titulació.

Persones o col·lectius afectats o obligats a
subministrar les dades:

Persones que participen en programes de
persones adultes.

Procediment de recollida de les dades:
Formularis o cupons.

Transmissió electrònica de dades/Inter-
net.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades
de caràcter personal:

Dades de caràcter identificatiu:
DNI/NIF.
Nom i cognoms.
Adreça (postal, electrònica...).
Telèfon.
Número de registre personal.

Dades de característiques personals:
Data de naixement.
Lloc de naixement.
Sexe.
Nacionalitat.

Dades acadèmiques:
Formació titulacions.

Historial com a estudiant:
Matrícula activa.
Data de la matrícula.
Nom del centre en què es matricula.
Programa a què correspon la matrícula.
Ensenyaments.
Tipus de matrícula (proves específiques

o avaluació contínua).
Nota.
Data i motiu de la baixa.
Centre examen.

Cessions de dades previstes:
No hi ha cessió de dades.

Òrgan administratiu responsable.
Direcció General de Formació Professio-

nal i Educació Permanent.

Nivell de seguretat del fitxer:
Bàsic.

Unitats administratives per exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona

(06.061.029)

RESOLUCIÓ EDC/532/2006, de 27 de fe-
brer, per la qual es fa pública la relació
d’alumnes aprovats en el curs d’especialit-
zació en pertorbacions del llenguatge i l’au-
dició (logopèdia): postgrau d’especialista en
pertorbacions del llenguatge i l’audició rea-
litzat a la Universitat Autònoma de Barcelona
durant els cursos acadèmics 2003-2005.

D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departa-
ment d’Educació per Resolució de 9 de juliol
de 1997 (DOGC núm. 2444, de 30.7.1997)
ha regulat les condicions i el procediment
per a l’autorització dels cursos esmentats.

Per la Resolució ENS/646/2004, de 15 de
març (DOGC núm. 4098, de 24.3.2004), es
van fer públiques les llistes de cursos d’es-
pecialització i d’habilitació per al professo-

rat, convocats d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 abans esmentada i autorit-
zats pel Departament d’Educació, que s’ha-
vien iniciat durant el període comprès entre
els anys 2001 i 2003.

Atès que l’article 10 de la Resolució de 9
de juliol de 1997 disposa que el Departa-
ment d’Educació publicarà anualment al
DOGC la relació dels aprovats dels cursos
convocats i autoritzats,

Resolc:

Donar publicitat a la llista d’alumnes apro-
vats en el curs d’especialització en pertorba-
cions del llenguatge i l’audició (logopèdia):
postgrau d’especialista en pertorbacions del
llenguatge i l’audició, realitzat durant els
cursos acadèmics 2003-2005 a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 27 de febrer de 2006

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació i Innovació
Educativa

ANNEX

Curs d’especialització en pertorbacions del
llenguatge i l’audició (Logopèdia)

Postgrau d’especialista en pertorbacions del
llenguatge i de l’audició (promoció 2003-
2005)

Universitat Autònoma de Barcelona

Cognoms i nom DNI
Castaño Domene, Noemí ....... 36530725D
Claudio Gombau, Miriam ........ 47625383L
Fernández Cañas, Mònica ...... 53128741Y
Figa Isern, Anna ...................... 40350649R
Larruy Ubach, Cristina ............ 38863402A
Magdalena Coello, Matilde ..... 43775518D
Oliva Pujol, Eva ....................... 34756814L
Pey Sadurni, Anna .................. 52168436C
Rebollo Martínez, Mireia ........ 39374898W
Ruiz Mancho, Rosa ................. 43733951A
Sala Barnolas, Marta .............. 33951748E
Sánchez Dueñas, Georgina .... 38094639S
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Cognoms i nom DNI
Sánchez Tobarra, M. Teresa ... 34759057P
Santos Fernández, Dolores .....46801563J
Villacampa Muriscot, Marta ... 40338118M

(06.038.187)

RESOLUCIÓ EDC/533/2006, de 27 de fe-
brer, de modificació de la Resolució ENS/
3240/2003, de 21 d’octubre, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Súnion,
de Barcelona.

Per la Resolució ENS/3240/2003, de 21
d’octubre, es va autoritzar la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Súnion, de Barcelona (DOGC núm.
4000, de 31.10.2003).

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Súnion, de Barcelona, en
petició de modificació del calendari d’am-
pliació d’unitats de l’etapa d’educació se-
cundària obligatòria i de reducció d’unitats
de batxillerat, autoritzat en l’esmentada
Resolució;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats, i la resta de normativa
aplicable,

Resolc:

—1 Modificar l’annex de la Resolució ENS/
3240/2003, de 21 d’octubre, que quedarà
redactat de la següent manera:

“Annex
”Comarca del Barcelonès
”Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
”Municipi: Barcelona.
”Localitat: Barcelona.
”Codi: 08013603.
”Denominació: Súnion.
”Adreça: av. Josep Tarradellas, 131-139.
”Titular: Cercle, SA.
”NIF: A08363186.
”S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’eta-

pa d’educació secundària obligatòria amb
4 unitats amb capacitat per a 120 llocs
escolars, amb efectes d’acord amb el se-
güent calendari:

”A l’inici del curs 2004-2005 s’ampliarà 1
unitat.

”A l’inici del curs 2005-2006 s’ampliarà 1
unitat.

”A l’inici del curs 2008-2009 s’ampliarà 1
unitat.

”A l’inici del curs 2009-2010 s’ampliarà 1
unitat.

”S’autoritza la reducció de 4 unitats amb
capacitat per a 140 llocs escolars dels en-

senyaments de batxillerat de les modalitats
d’humanitats i ciències socials, i de ciènci-
es i tecnologia, amb efectes d’acord amb el
següent calendari:

”A la fi del curs 2003-2004 cessarà 1
unitat.

”A la fi del curs 2004-2005 cessarà 1
unitat.

”A la fi del curs 2007-2008 cessarà 1
unitat.

”A la fi del curs 2008-2009 cessarà 1
unitat.

”Composició del centre
”Autorització d’obertura a l’inici del curs

2009-2010:
”Educació secundària obligatòria: 16 uni-

tats amb capacitat per a 480 llocs escolars.
”Batxillerat: 8 unitats amb capacitat per a

280 llocs escolars de les modalitats d’hu-
manitats i ciències socials; i de ciències i
tecnologia.”

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini 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 pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 27 de febrer 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)

(06.038.128)

RESOLUCIÓ EDC/536/2006, de 28 de fe-
brer, per la qual es disposa l’inici d’activi-
tats de diverses escoles oficials d’idiomes.

Mitjançant el Decret 271/2005, de 20 de
desembre (DOGC núm. 4536, de 23.12.2005),
es van crear diverses escoles oficials d’idio-
mes.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Reconèixer a les escoles oficials d’idi-
omes que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució, creades pel Decret 271/2005, de
20 de desembre, l’inici de la seva activitat
administrativa des de l’1 de juliol de 2005,
amb els termes que s’hi especifiquen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2005-2006

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Educatius i la Direcció General de Per-
sonal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquestes escoles.

Barcelona, 28 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Alt Penedès.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Codi de centre: 08065652.
Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n.
Denominació genèrica: escola oficial d’idio-
mes.
Ensenyaments que s’implanten:

Anglès, francès, català, castellà.
Altres disposicions: S’atribueix al centre la
denominació específica de l’Alt Penedès.

Comarca: Berguedà.
Municipi: Berga.
Codi de centre: 08065664.
Adreça: Camí del Pedret, 2.
Denominació genèrica: escola oficial d’idio-
mes.
Ensenyaments que s’implanten:

Anglès, francès, català, castellà.
Altres disposicions: S’atribueix al centre la
denominació específica del Berguedà.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A LES
TERRES DE L’EBRE

Comarca: Montsià.
Municipi: Amposta.
Codi de centre: 43010669.
Adreça: av. Mestre J. Suñer, 1-37.
Denominació genèrica: escola oficial d’idio-
mes.
Ensenyaments que s’implanten:

Anglès, francès, català, castellà.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica d’Amposta.

(06.039.027)

RESOLUCIÓ EDC/537/2006, de 23 de fe-
brer, per la qual és dóna publicitat a la
Resolució de 24 de novembre, de l’expedi-
ent de revocació de l’autorització d’obertu-
ra i funcionament del centre de titularitat pri-
vada llar d’infants Vadenens de Barcelona.

Per la Resolució de 8 de maig de 1995
(DOGC núm. 2050, de 15.5.1995) per la qual
s’autoritza l’obertura i el funcionament de
diverses llars d’infants de titularitat privada,
s’autoritzà la llar d’infants Els Àngels, de
Barcelona, codi 08054964 amb capacitat
per a 30 llocs escolars.

Per la Resolució de 6 d’abril de 2000
(DOGC núm. 3127, de 26.4.2000), per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de diversos centres do-
cents privats de Barcelona, s’autoritza el
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canvi de titularitat que passa a ser a favor
de la senyora. M. Dolors Esteban González.

Per la Resolució de 20 de març de 2001
(DOGC núm. 3360, de 2.4.2001), per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura de la llar d’infants Els Àngels, de
Barcelona, s’autoritza el canvi de denomi-
nació que passa a ser Vadenens.

Per la Resolució de 5 de setembre de
2005, del director general de Centres Edu-
catius, del Departament d’Educació, s’acor-
dà incoar l’expedient previst a l’article 9 del
Decret 65/1982, de 9 de març que regula
l’atenció assistencial i educativa als infants
fins a sis anys no inscrits en centres d’en-
senyament, a la llar d’infants de titularitat
privada Vadenens, de Barcelona, codi
08054964, per presumpte incompliment
dels requisits mínims de l’autorització, que
es va tramitar d’acord amb el procediment
aplicable.

Per la Resolució de 24 de novembre de
2005, es va resoldre l’expedient esmentat i
es va declarar la revocació de l’autorització
d’obertura i funcionament de la llar d’infants
de titularitat privada Vadenens, de Bar-
celona, codi 08054964, per incompliment
dels requisits mínims de l’autorització impu-
table a la titularitat del centre.

Atès que l’article 23.3 del Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, estableix que
les resolucions sobre l’extinció de l’autorit-
zació s’han de publicar al DOGC i a pro-
posta de la Direcció General de Centres
Educatius,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 24
de novembre de 2005, per la qual es decla-
ra la revocació de l’autorització d’obertura
i funcionament del centre de titularitat pri-
vada llar d’infants Vadenens, de Barcelona,
codi 08054964, incoat per la Resolució de
5 de setembre de 2005.

—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre de Centres Docents.

Barcelona, 23 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.034.144)

RESOLUCIÓ EDC/543/2006, d’1 de març,
de modificació de l’autorització d’obertura
del centre de formació de persones adultes
de titularitat municipal Escola Municipal
d’Adults de Sant Quirze del Vallès.

Vista la Resolució EDC/3618/2005, de 16
de desembre, per la que es va autoritzar
l’obertura del centre municipal de formació
d’adults de Sant Quirze del Vallès, publica-
da al DOGC núm. 4538, de 28.12.2005;

Vista la notificació per part de l’Ajunta-
ment de Sant Quirze del Vallès, del canvi de
denominació del centre;

Atès el que estableixen el Decret 72/1994,
de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres
de formació d’adults, i l’Ordre de 19 de juliol
de 1994, que n’estableix el règim d’autorit-
zació, modificada per l’Ordre de 17 d’octu-
bre de 1995,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del
centre de formació de persones adultes de
t i tu lar i tat  munic ipal  Escola Munic ipal
d’Adults de Sant Quirze del Vallès, amb el
codi 08065925, per canvi de denominació,
en els termes que s’indiquen en l’annex.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que no posa
fi a la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar des del dia següent
al de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de març de 2006

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX

Municipi: 08192 Sant Quirze del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Escola Municipal d’Adults de
Sant Quirze del Vallès.
Codi: 08065925.
Adreça: Edifici El Mussolet, carrer Sent-
menat, 4.
Titular: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
NIF: P0823800-H.

Es modifica la denominació del centre que
passa a ser de: Centre Municipal de For-
mació de Persones Adultes L’Olivera, amb
efectes a partir de l’endemà de la seva
publicació al DOGC.

(06.039.225)

RESOLUCIÓ EDC/518/2006, de 6 de març,
per la qual es declara aprovada la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos
a les proves convocades per a la provisió
de places de funcionaris docents.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, i per tal de complir el que
estableixen les bases 4.1 i 4.2 de la Reso-
lució EDC/137/2006, de 26 de gener (DOGC
núm. 4562, d’31.1.2006), que obre convo-
catòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisional
alfabètica, per cossos i per especialitats,

d’aspirants admesos i exclosos en el pro-
cés selectiu convocat per la Resolució EDC/
137/2006, de 26 de gener, que s’exposa al
públic a la seu central del Departament
d’Educació i a cadascun dels seus serveis
territorials, les adreces de les quals cons-
ten a l’annex d’aquesta Resolució. Així
mateix, es pot consultar a través de la pà-
gina d’Internet del Departament d’Educació:
http://www.gencat.net/educacio.

—2 En aquesta llista, desglossada per
cossos i especialitats, consten el nom, els
cognoms, el número de NIF dels aspirants
o del document acreditatiu de la nacionali-
tat en el cas de no tenir l’espanyola, el pro-
cediment selectiu pel qual participen i, si
s’escau, els aspirants que no tenen la na-
cionalitat espanyola que estan exempts de
la realització de la prova de llengua caste-
llana, d’acord amb el que preveu la base 6.2
de la Resolució de convocatòria, així com
els aspirants que reuneixen els requisits su-
ficients de coneixement de la llengua cata-
lana, a l’efecte de l’exempció que preveu la
base 6.3.3 de la mateixa Resolució, i també
els aspirants que reuneixen els requisits su-
ficients de coneixement de la llengua cas-
tellana, a l’efecte de l’exempció que preveu
la base 6.3.4 de la mateixa Resolució. Així
mateix, també hi consten els aspirants que
participen pel procediment d’accés a un cos
de grup superior sense consumir plaça.

A la mateixa llista també hi consta el motiu
d’exclusió dels aspirants provisionalment ex-
closos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es donen per notificades les persones
interessades als efectes del que disposa
l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. Per tant, les persones inte-
ressades podran formular, en el termini de
deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
seva publicació al DOGC i davant la Direc-
ció General de Personal Docent, les recla-
macions que considerin oportunes, de con-
formitat amb el que estableix la base 4.2 de
la Resolució de convocatòria.

—4 De conformitat amb el que establei-
xen l’article 23 del Reial decret 364/1995,
de 10 de març (BOE de 10.4.1995), i la base
8 de la Resolució de convocatòria del pro-
cediment selectiu, el compliment de les
condicions i dels requisits que exigeix la
convocatòria s’haurà d’acreditar en el ter-
mini de vint dies naturals a comptar a partir
de l’endemà de la publicació al DOGC de la
llista d’aspirants seleccionats. Si de la revi-
sió de la documentació es dedueix que al-
gun aspirant no reuneix algun dels requisits
que s’hi exigeixen, la persona interessada
perdrà tots els drets que es puguin derivar
de la seva participació en el procediment.

En conseqüència, el fet de figurar a la llista
d’admesos no implica el reconeixement a
les persones interessades de la possessió
dels requisits exigits en la convocatòria de
referència.

Barcelona, 6 de març de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
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ANNEX

Seu central
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (comarques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Lleida
Pica d’Estats, 2.
25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona
Ultònia, 11, 1r 4t.
17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona
Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Providència, 5-9.
43500 Tortosa.

(06.062.146)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1126/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 1126/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ade-

quació i ampliació en una línia del col·legi
d’educació infantil i primària Montserrat de
Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 14 mesos a comp-
tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total de 2.345.926,30 euros, IVA

inclòs, distribuït en les següents anualitats:
any 2006, 1.524.852,10 euros, i any 2007,
821.074,20 euros, condicionat a l’aprova-
ció de la despesa pluriennal per part de la
Comissió de Govern d’Economia.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C complet, categoria

E.
En el cas d’empreses estrangeres no clas-

sificades, acreditaran la solvència econòmi-
ca mitjançant la documentació que demos-
tri que l’empresa té una xifra global de
negocis de 2.010.793,97 euros anuals.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia

ofert/s: fins a 20 punts.
c) Programa de treball fins a 20 punts dels

quals fins a 8 punts per mitjans personals,
fins a 8 punts per relació dels mitjans ma-
terials i fins a 4 punts per a la descripció de
l’execució de l’obra.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: obres: 13

dies naturals comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de propo-
sicions es prorrogarà fins al proper dia hà-
bil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de 9 a
18 h i divendres de 9 a 14 h.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el

termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 2 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.062.021)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia (exp. 0597/06).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0597/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: direcció d’ar-

quitecte tècnic de les obres d’adequació i
ampliació en una línia del col·legi d’educa-
ció infantil i primària Montserrat de Sant Just
Desvern (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: a partir de la data
de l’acta de comprovació del replanteig de
les obres fins quan finalitzi l’execució del
contracte d’obres.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total de 51.667,82 euros, IVA in-

clòs, distribuït en les següents anualitats:
Anualitat 2006: 33.584,09 euros.
Anualitat 2007: 18.083,73 euros.
Condicionat a l’aprovació de despesa plu-

riennal per part de la Comissió de Govern
d’Economia.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Criteris de valoració
a) Proposta tècnica presentada: fins a 70

punts en base als paràmetres següents:
Metodologia que utilitzarà per dur a ter-

me la direcció d’execució: fins a 6 punts.
Mitjans que posa a disposició de l’obra:

fins a 10 punts.
Periodicitat de les visites (ordinàries): fins

a 6 punts.
Periodicitat en la informació al promotor:

fins a 6 punts.
Mitjans tecnològics per elaborar i trame-

tre la informació: fins a 6 punts.
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Metodologia i mitjans per elaborar la do-
cumentació de l’obra executada: fins a 16
punts.

Metodologia i mitjans per coordinar la se-
guretat i salut: fins a 10 punts.

Dades a aportar en referència al coneixe-
ment del projecte: fins a 10 punts.

b) Reducció del preu: fins a 30 punts.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa.

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de 9 a
18 hores i divendres de 9 a 14 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 6 de març de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.062.020)

ORDRE EDC/86/2006, de 6 de març, per
la qual s’aproven les bases reguladores per
a la concessió d’ajuts a centres educatius
de Catalunya sufragats amb fons públics per
a la realització d’intercanvis escolars entre
alumnat de centres educatius de les terres
de parla catalana, i s’obre la convocatòria
pública per al curs escolar 2005-2006.

La realització d’intercanvis escolars entre
alumnat de centres educatius de les terres
de parla catalana té per objecte facilitar la
participació i el coneixement mutu, poten-
ciar l’ús de la llengua, així com ampliar el
coneixement de l’espai geogràfic i cultural
de l’àrea lingüística catalana que comprèn
el Principat de Catalunya, la Franja, Ca-
talunya Nord, País Valencià, l ’Alguer,
Andorra i les Illes Balears.

El Departament d’Educació vol donar su-
port econòmic per tal d’afavorir l’intercanvi
entre l’alumnat de l’últim cicle d’educació
primària, d’educació secundaria obligatòria
i de batxillerat de centres educatius sufra-
gats amb fons públics, ubicats en els dife-
rents territoris de l’àmbit lingüístic català.

Per tot això, de conformitat amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, i el capítol IX
del Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a
proposta del director general de Centres
Educatius,

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases reguladores que

consten a l’annex d’aquesta Ordre, per a
l’atorgament d’ajuts a centres educatius
sufragats amb fons públics procedents del
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per a la realització d’intercan-
vis escolars entre alumnat de centres edu-
catius de les terres de parla catalana.

Article 2
S’obre convocatòria pública per a la con-

cessió dels ajuts corresponents al curs
2005-2006, la qual es regeix per les bases
que es publiquen a l’annex d’aquesta Or-
dre.

Article 3
Es destina a la concessió d’aquests ajuts

un import total màxim de 60.000,00 euros,
amb càrrec al crèdit EN04 D/480000100/
4250 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya de l’any 2006.

Article 4
El termini de presentació de sol·licituds

per a l’obtenció dels ajuts que es convo-
quen és de 15 dies hàbils a comptar des de

l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre
al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa del
seus interessos.

Barcelona, 6 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases reguladores

—1 Objecte
Es regulen els ajuts a centres educatius

sufragats amb fons públics procedents del
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per a la realització d’intercan-
vis escolars entre el seu alumnat i el de
centres educatius ubicats en els territoris de
l’àmbit lingüístic català diferents del Princi-
pat de Catalunya, destinats a afavorir el co-
neixement mutu i el diàleg entre aquests
centres educatius, facilitar la participació
activa de l’alumnat per promoure l’ús del ca-
talà mitjançant l’organització d’activitats es-
pecífiques que ho possibilitin, i així ampliar
el coneixement de l’espai geogràfic i cultu-
ral de l’àrea lingüística catalana.

—2 Requisits
2.1 Els intercanvis escolars han de ser

proposats  pe ls  cent res  bene f ic ia r i s
d’aquests ajuts, en els termes del que dis-
posa la base 1.

2.2 La durada dels intercanvis haurà de
ser com a mínim de dos dies i com a màxim
de vuit (inclòs el viatge).

2.3 Els intercanvis escolars hauran de
tenir lloc abans del 15 de juliol de l’any
d’acabament del curs escolar corresponent
a cada convocatòria.

2.4 El nombre d’alumnes de cada cen-
tre sol·licitant que participin en l’intercanvi
podrà oscil·lar entre un mínim de 15 i un
màxim de 50.

2.5 L’alumnat ha d’anar acompanyat
pels corresponents professors i professo-
res, llevat d’aquelles situacions en què el
Consell Escolar pugui determinar altres con-
dicions, d’acord amb la distribució següent:

Entre 15 i 25 alumnes: dos professors/es.
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Entre 26 i 50 alumnes: tres professors/es.
2.6 L’alumnat podrà residir en el domi-

cili de l’alumnat receptor, o bé en albergs,
cases de colònies o hotels.

2.7 El centre beneficiari contractarà una
pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscs
de l’alumnat participant en els intercanvis.

—3 Beneficiaris
Els centres educatius de Catalunya su-

fragats amb fons públics procedents del De-
partament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, que imparteixin ensenyaments
d’últim cicle d’educació primària, d’educa-
ció secundària obligatòria i de batxillerat.

—4 Sol·licituds
4.1 Els centres interessats formalitzaran

la seva sol·licitud en l’imprès normalitzat que
es facilitarà a la seu central del Departament
d’Educació, als seus serveis territorials i a
l’adreça http://www.gencat.net/educacio.

La sol·licitud es presentarà a la seu del
Departament d’Educació o als seus serveis
territorials per qualsevol dels mitjans que
estableix 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. Quan la sol·licitud es
presenti en una oficina de correus, es farà
en sobre obert, per tal que sigui datada i
segellada pel funcionari de correus abans
de ser certificada.

4.2 La direcció del centre remetrà la
sol·licitud, juntament amb la documentació
que es detalla tot seguit:

a) Projecte explicatiu i detallat de la pro-
posta presentada que haurà de considerar:

L’organització de l’intercanvi, els objec-
tius i continguts, i la relació amb les dife-
rents àrees curriculars.

Els contactes amb el centre amb el qual
es fa l’intercanvi.

El disseny conjunt del projecte.
El programa detallat i el calendari de les

activitats.
b) Certificat de la direcció del centre en

el qual es faci constar que el Consell Esco-
lar ha aprovat l’activitat i que es disposa de
les corresponents autoritzacions individua-
litzades dels pares de l’alumnat.

c) Explicació detallada de les despeses i
els ingressos.

d) Pòlissa d’assegurança o compromís
detallat de la contractació.

e) En el cas dels centres privats sufragats
amb fons procedents del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
caldrà aportar també:

Declaració responsable conforme no es
troben en cap de les circumstàncies que es
preveuen a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons, que impossibiliten per ser beneficiari
de les subvencions.

Certificat acreditatiu d’estar al corrent
d’obligacions tributàries i de Seguretat So-
cial.

—5 Quantia dels ajuts
5.1 La quantia total de l’ajut la rebran

els centres docents segons es detalla a con-
tinuació:

a) Import de la dotació corresponent a la
borsa de viatge de cada professor acom-
panyant: 180 euros.

b) Import de la dotació de cada alumne
participant d’acord amb els quilòmetres de
desplaçament (anada i tornada):

Menys de 501 quilometres: fins a un
màxim de 60 euros.

Entre 501 i 1.000 quilometres: fins a un
màxim de 90 euros.

Entre 1.001 i 1.500 quilometres: fins a un
màxim de 110 euros.

Els intercanvis que es facin amb centres
educatius de les Illes Balears i de l’Alguer:
fins a un màxim de 130 euros.

5.2 Aquests ajuts són compatibles amb
qualsevol altre, públic o privat, que el bene-
ficiari pugui rebre per a la realització de l’ac-
tivitat, sempre i quan la suma de tots els
ajuts no superi el seu cost.

—6 Criteris de valoració
6.1 Per a l’atorgament dels ajuts es

constituirà una comissió formada pels mem-
bres següents:

President: cap del Servei d’Ensenyament
del Català (SEDEC).

Secretari/ària: tècnic/a del SEDEC res-
ponsable dels intercanvis escolars.

Vocal: cap de la Secció Tecnicopedagò-
gica del SEDEC.

Dos vocals: tècnics/es del SEDEC, desig-
nats pel president de la comissió.

6.2 Als membres de la comissió els serà
d’aplicació el que estableixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, pel que fa a les causes d’abstenció
i recusació.

6.3 La comissió s’encarregarà d’avalu-
ar els projectes presentats aplicant els cri-
teris següents:

a) Organització d’activitats específiques
que, d’una banda, afavoreixin la promoció
de l’ús del català i, de l’altra, facilitin el
coneixement d’un espai geogràfic i cultural
de l’àrea lingüística catalana i que ajudin a
ampliar el coneixement mutu i el diàleg entre
els centres educatius de les terres de parla
catalana. Puntuació màxima: dos punts.

b) Adequació del programa d’activitats
als continguts del projecte. Puntuació mà-
xima: dos punts.

c) Participació de l’alumnat en la realit-
zació del projecte d’intercanvi. Puntuació
màxima: un punt.

d) Integració de l’alumnat en àmbits fa-
miliars, socials i culturals que facilitin un co-
neixement integral del territori que els acull.
Puntuació màxima: dos punts.

e) Adaptació del pressupost al projecte
d’intercanvi. Puntuació màxima: un punt.

f) Participació del centre en un pla edu-
catiu d’entorn: un punt.

—7 Resolució de la convocatòria
7.1 Es delega en el director general de

Centres Educatius la facultat de resoldre la
convocatòria. La resolució es publicarà al
tauler d’anuncis de la seu central del De-
partament d’Educació i dels seus serveis
territorials i inclourà dos annexos:

El primer detallarà els centres beneficia-
ris dels ajuts i les quantitats atorgades. Els
centres que no hagin obtingut ajuts es re-
lacionaran per ordre de puntuació i queda-
ran en reserva per si es produeix alguna
renúncia per part dels centres beneficiaris.

El segon inclourà els centres exclosos,
amb la indicació concreta de la causa d’ex-
clusió.

7.2 La resolució del director general de
Centres Educatius de concessió o de des-
estimació dels ajuts es notificarà als inte-
ressats a través dels centres educatius.

Així mateix, quan l’import de l’ajut ator-
gat sigui igual o superior a 3.000 euros, la
resolució de concessió es publicarà al
DOGC.

En qualsevol cas, es consideraran des-
estimades les sol·licituds d’ajuts no resol-
tes dins el termini de sis mesos a comptar
de l’endemà de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.

—8 Abonament dels ajuts
L’abonament dels ajuts es farà directa-

ment als centres educatius un cop s’hagi
justificat l’aplicació dels fons en els termes
que estableix la base 9.

Pel que fa als centres educatius la gestió
dels quals té encomanada el Departament
d’Educació, les quantitats corresponents
s’ingressaran al compte corrent pel qual
cada centre percep les dotacions econòmi-
ques per a despeses de funcionament.
Aquesta assignació de fons als centres està
sotmesa al que estableix l’Ordre de 16 de
gener de 1990, de desplegament del De-
cret 235/1989, de 12 de setembre, que
regula el procediment per dur a terme l’au-
tonomia de gestió econòmica dels centres
educatius públics no universitaris del Depar-
tament d’Educació.

Els centres comunicaran per escrit a les
famílies l’import dels ajuts atorgats en cada
cas pel Departament d’Educació per tal de
facilitar la realització de l’activitat.

—9 Justificació
Els beneficiaris han de presentar al Ser-

vei d’Ensenyament del Català de la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva, abans del 30 de setembre de l’any
d’acabament del curs escolar corresponent
a cada convocatòria, la documentació se-
güent:

a) Memòria del viatge i de les activitats
dutes a terme. L’esmentada memòria ha
d’incloure el nombre d’alumnat i de profes-
sorat participant, el grau de compliment dels
objectius previstos i l’avaluació de les acti-
vitats programades.

b) Per als centres educatius públics: cer-
tificació del/de la president/a del Consell Es-
colar conforme es va aprovar la despesa
amb detall de les factures o comprovants
conformats i acreditació que els ingressos
i despeses derivats de l’activitat estan re-
flectits en la comptabilitat del centre.

c) Per als centres educatius privats su-
fragats amb fons públics procedents del De-
partament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya: certificació de l’acord del Con-
sell Escolar on s’aprovin els comptes res-
pecte de la quantitat atorgada per l’Admi-
nistració per aquest concepte. Així mateix,
han de presentar les factures i els rebuts
originals de les despeses ocasionades.

Així mateix, aquests centres hauran
d’aportar els certificats acreditatius d’estar
al corrent en el compliment de les obligaci-
ons tributàries i amb la Seguretat Social. Pel
que fa a les obligacions tributàries, el cen-
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tre pot autoritzar al Departament d’Educa-
ció per obtenir aquesta acreditació de l’au-
toritat tributària corresponent, d’acord amb
la disposició addicional primera de la Llei 21/
2005, de 29 de desembre, de mesures fi-
nanceres.

d) Acreditació de la contractació de la pò-
lissa d’assegurança prevista a la base 4, en
el cas que no s’hagi aportat en el moment
de la sol·licitud.

—10 Els beneficiaris estaran obligats a fa-
cilitar tota la informació que els requereixin
els òrgans de control de l’Administració.

L’incompliment per part dels beneficiaris
d’alguna de les obligacions que es deriven
de la concessió de la subvenció podrà do-
nar lloc a la revocació total o parcial, el re-
integrament de les quantitats obtingudes
indegudament, amb els corresponents in-
teressos de demora, o les sancions que pre-
veuen el capítol IX del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre i la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions.

(06.062.015)

ORDRE EDC/87/2006, de 6 de març, per
la qual s’estableixen les bases reguladores
per atorgar subvencions per al finançament
d’activitats i per al funcionament de federa-
cions i confederacions d’associacions de
pares i mares d’alumnat de centres docents
no universitaris, i s’obre convocatòria pú-
blica per a l’any 2006.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, garanteix la
llibertat d’associació dels pares i mares
d’alumnat de centres docents i també la
possibilitat de promoure federacions i con-
federacions d’associacions amb el proce-
diment que estableix la legislació vigent.

El Departament d’Educació, dins el reco-
neixement de les activitats que duen a ter-
me les federacions i confederacions d’as-
sociacions de pares i mares d’alumnat en
l’àmbit territorial de Catalunya, creu oportú
fomentar aquest tipus d’actuacions mitjan-
çant l’atorgament dels ajuts que permetin
les disponibilitats pressupostàries.

Vist el capítol IX del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions, i a propos-
ta de la Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa,

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases reguladores de les

subvencions a federacions i confederacions
d’associacions de pares i mares d’alumnat
de centres docents no universitaris de
Catalunya que estiguin legalment constitu-
ïdes, per a la realització d’activitats i per al
funcionament de les entitats, les quals cons-
ten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
S’obre convocatòria pública, per al 2006,

per a la presentació de sol·licituds per a l’ob-
tenció de les subvencions previstes en
aquesta Ordre.

Les actuacions objecte de subvenció són
les desenvolupades durant l’any 2006.

Article 3. Import i partida pressupostària
L’import total màxim d’aquesta convo-

catòria és de 155.000,00 euros, que es fi-
nançaran amb càrrec a la partida pressu-
postària EN02 D/482000100/4240, del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2006.

Article 4. Sol·licituds i procediment
La sol·licitud s’haurà de presentar d’acord

amb el model que es pot trobar a l’adreça
electrònica: http://www.gencat.net/educacio,
en el termini d’un mes comptat a partir de
l’endemà de la data de publicació d’aquesta
Ordre al DOGC.

Article 5. Justificació de la subvenció
Les entitats beneficiàries hauran d’acre-

ditar davant la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa, fins el 30 de se-
tembre de 2006, que s’han realitzat les
actuacions i que s’han complert els requi-
sits que determina la resolució de conces-
sió i que l’import de la subvenció s’ha des-
tinat a l’actuació per a la qual s’ha concedit.
En cas que l’actuació subvencionada fina-
litzi més tard d’aquesta data, la justificació
s’haurà de presentar dins dels 10 dies se-
güents a la seva finalització. Això no obs-
tant, abans del 30 de setembre de 2006
caldrà comunicar aquesta eventualitat a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa i indicar la data de finalització de
l’actuació.

Article 6
Les subvencions esmentades no tenen

caràcter recurrent.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la

via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 6 de març de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta subvenció és fomen-

tar la realització d’activitats i el funcionament
de les federacions i confederacions d’asso-
ciacions de pares i mares d’alumnat de
centres docents no universitaris, mitjançant
la concessió dels ajuts corresponents, amb
la finalitat de facilitar la vida associativa
d’aquestes entitats dins la comunitat edu-
cativa.

—2 Beneficiaris
2.1 Poden sol·licitar aquests ajuts les fe-

deracions i confederacions d’associacions
de pares i mares d’alumnat de centres do-
cents no universitaris que estiguin legalment
constituïdes, tant d’ensenyaments de règim
ordinari com de règim especial.

Queden excloses d’aquesta convocatò-
ria les associacions de pares i mares d’alum-
nat, constituïdes a l’empara del Decret 202/
1987, de 19 de maig, pel qual es regulen
les associacions de pares d’alumnes (DOGC
núm. 854, de 19.6.1987).

2.2 Els beneficiaris hauran de complir els
requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tri-
butàries davant l’Estat i la Generalitat, i de
les obligacions davant la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circums-
tàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que impossibiliten per ser be-
neficiari de la subvenció.

c) Complir els requisits establerts als ar-
ticles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística.

El compliment d’aquests requisits s’acre-
ditarà mitjançant l’aportació de la documen-
tació prevista a la base 5.2.

—3 Destinació i import dels ajuts
Els ajuts es destinaran a despeses de fun-

cionament, difusió, formació dels associats
i altres activitats que tinguin per objecte el
foment de la vida associativa de l’entitat.
L’import dels ajuts s’establirà en funció de
les sol·licituds rebudes i del pressupost dis-
ponible, tenint en compte els criteris de
valoració que estableix la base 6.

—4 Sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al director ge-

neral d’Ordenació i Innovació Educativa i es
presentaran al Departament d’Educació (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja
sigui directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Les sol·licituds es podran presentar tam-
bé a les oficines de correus en sobre obert
per tal que la sol·licitud sigui datada i sege-
llada pel funcionari de correus abans de ser
certificada.

—5 Dades de la sol·licitud i documenta-
ció que cal aportar

5.1 Dades de la sol·licitud.
La sol·licitud haurà de contenir les dades

següents:
Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax,

correu electrònic i municipi.
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Nombre d’entitats que integren la fede-
ració o la confederació, amb indicació del
nombre de persones que hi estan associa-
des.

Dades bancàries de l’entitat.
Signatura de la persona que té la repre-

sentació de l’entitat, amb indicació del seu
càrrec.

Referència a la convocatòria a l’empara
de la qual se sol·licita la subvenció.

Import que se sol·licita.
5.2 Documentació que cal aportar:
A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la do-

cumentació següent:
a) Document que acrediti que l’entitat

està legalment constituïda: certificat que
indiqui que l’entitat està inscrita al Registre
d’associacions o còpia de la resolució d’ins-
cripció. Aquelles entitats que van presentar
aquest certificat en l’anterior edició de con-
vocatòria, no cal que el tornin a presentar,
llevat del cas que s’hagi produït alguna
modificació.

b) Declaració en la qual es faci constar
que no s’ha percebut cap més subvenció
destinada a activitats per a les quals se
sol·licita l’ajut.

c) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’entitat de l’exercici pressuposta-
ri actual.

d) Declaració responsable conforme l’en-
titat no es troba en cap de les circumstàn-
cies previstes en l’article 13 de la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

e) Certificats acreditatius d’estar al cor-
rent d’obligacions tributàries i de la Segure-
tat Social en els termes previstos a l’article
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

f) Declaració responsable conforme es
compleixen els requisits establerts als arti-
cles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de ge-
ner, de política lingüística.

g) Descripció de l’activitat o de les acti-
vitats per a les quals se sol·licita la subven-
ció. Atès que la subvenció es concedirà per
a la realització d’activitats concretes, cal
que, per a cadascuna de les activitats per
a les quals se sol·licita l’ajut, s’adjunti una
memòria (màxim tres fulls), en la qual com
a mínim s’especifiquin els punts següents:

Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris: col·lectiu a qui s’adreça i

nombre de participants.
Dates de la realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb

indicació de la previsió d’ingressos i despe-
ses desglossats per conceptes. No es po-
dran imputar costos propis per a la realitza-
ció de les activitats. Cal tenir present que la
posterior justificació de la subvenció s’hau-
rà de fer d’acord amb aquest pressupost.

En cas de sol·licitar ajut per més d’una
activitat, caldrà indicar l’ordre de prioritat.
El nombre de les activitats subvencionades
estarà supeditat a les disponibilitats pres-
supostàries.

En cas que se sol·liciti subvenció per a
despeses de funcionament, caldrà detallar
els costos propis per als quals se sol·licita
l’ajut:

Personal (sous, Seguretat Social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon, etc.).

Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
L’import de la subvenció estarà condici-

onat a les disponibilitats pressupostàries, i
es tindrà en compte la priorització indicada
a la sol·licitud, pel que fa a les activitats i al
funcionament.

5.3 Si la sol·licitud no compleix els re-
quisits que s’estableixen als apartats ante-
riors es requerirà l’interessat perquè en un
termini de 10 dies hàbils, improrrogables,
esmeni el defecte o aporti els documents
preceptius, amb l’observació que si no ho
fa així es considerarà que desisteix de la
seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense
cap més tràmit.

—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Per valorar les sol·licituds es tindran en

compte els punts següents:
a) L’àmbit d’actuació de la federació o

confederació.
b) El nombre d’entitats que integren la fe-

deració o la confederació i el nombre de per-
sones associades.

c) La proposta presentada, de la qual es
valoraran:

Les actuacions que l’entitat realitzi tant a
favor de la formació dels pares i mares
d’alumnat com del foment de l’esperit as-
sociatiu.

Les activitats adreçades a estimular la
participació dels pares i mares en els òrgans
de govern dels centres.

L’organització d’activitats de formació i
d’informació a les associacions de pares i
mares d’alumnat.

La realització d’activitats arreu de Ca-
talunya i en especial en sectors geogràfics
i de població amb escasses possibilitats
d’accedir-hi habitualment.

La utilització del català en les activitats
pròpies de l’entitat.

Les activitats que tinguin per objecte fo-
mentar i facilitar la integració escolar de
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials.

La infraestructura d’organització i serveis
de l’entitat.

—7 Resolució de la convocatòria
Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la competència
per resoldre la convocatòria i autoritzar la
despesa corresponent, a proposta de la
comissió avaluadora, integrada per:

La subdirectora general d’Ordenació Cur-
ricular i Programes Educatius, que en serà
la presidenta.

El cap del Servei de Gestió Econòmica
Administrativa.

Un tècnic de la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa.

La cap de la Secció de Gestió de Conve-
nis i Subvencions, que actuarà com a se-
cretària.

La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la con-
vocatòria.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis

mesos des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de les sol·licituds.

—8 Notificació i publicació de les subven-
cions

La resolució de concessió es notificarà a
les persones interessades amb indicació de
si exhaureix o no la via administrativa, dels
possibles recursos, dels òrgans davant els
quals es poden interposar, i dels terminis per
interposar-los. A més a més, la resolució de
concessió es farà pública al tauler d’anuncis
de la seu central del Departament d’Educa-
ció i als taulers dels serveis territorials corres-
ponents. Així mateix, les subvencions conce-
dides per un import igual o superior a 3.000,00
euros seran publicades en el DOGC.

—9 Forma de pagament i justificació de
les subvencions

9.1 El pagament de les subvencions es
realitzarà en dos períodes: el 50% de l’im-
port es tramitarà un cop resolta la convoca-
tòria i el 50% restant es tramitarà un cop
s’hagi justificat l’ajut d’acord amb el que es-
tableixen les bases d’aquesta Ordre.

9.2 Per justificar les subvencions, els
ens beneficiaris de les subvencions han de
presentar la documentació justificativa de les
despeses efectuades, d’acord amb el punt
9.5 d’aquestes bases.

9.3 La justificació cal presentar-la dins
el termini previst a la convocatòria. Si per
motius excepcionals no es pot fer dins
d’aquest termini, se’n podrà sol·licitar una
ampliació. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer
per escrit i presentar-se abans que finalitzi
el termini previst. En aquesta sol·licitud s’han
d’al·legar els motius que impedeixen presen-
tar la justificació dins de termini.

A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa podrà
concedir l’ampliació del termini per presen-
tar la justificació.

9.4 Es considera despesa subvenciona-
ble la despesa realitzada i pagada abans de
la finalització del període de justificació es-
tablert.

9.5 La justificació haurà de contenir:
a) Escrit de tramesa, on s’indiqui la do-

cumentació que s’adjunta.
b) Informe del president de l’entitat con-

forme la subvenció atorgada s’ha destinat
a la realització de l’activitat o activitats per
a les quals s’ha concedit.

c) Relació detallada de les despeses i, si
és el cas, dels ingressos de l’activitat, d’acord
amb el pressupost presentat en la sol·licitud
i per l’import total consignat en aquest pres-
supost. Les dades que han de constar a la
relació són: la data i el número de la factura
o comprovant de despesa, el NIF i el nom de
l’empresa, el concepte i l’import.

d) Documents justificatius de les despe-
ses fins a cobrir l’import concedit. Només
s’acceptaran com a documents justificatius
de les despeses els originals de les factures
i dels rebuts corresponents amb els requi-
sits legals que estableix la normativa vigent,
lliurades a l’entitat beneficiària de la subven-
ció, acreditatives que s’ha efectuat la des-
pesa, sens perjudici del retorn posterior dels
originals que s’aportin, si així se sol·licita.

e) Relació dels ingressos. En cas que no
n’hi hagi hagut, declarar-ho explícitament.
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f) Fotocòpia de la relació indicada al punt
c) i de cadascun dels documents indicats al
punt d).

g) Memòria descriptiva i quantificada de
les actuacions desenvolupades objecte de
subvenció. En el cas que la subvenció hagi
estat concedida per a despeses de funcio-
nament, a la memòria caldrà descriure les
activitats desenvolupades, les quals hagin
generat les despeses de funcionament, ob-
jecte de subvenció.

En cas que es justifiqui un import inferior
a la quantitat atorgada, l’import de la sub-
venció es reduirà per l’import no justificat
correctament.

Igualment, es podrà reduir la subvenció
concedida per l’obtenció concurrent d’altres
ajuts, tenint en compte que l’import de les
subvencions concedides en cap cas no pot
ser d’una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions d’altres
entitats públiques o privades, ajudes, ingres-
sos o altres recursos superi el cost de l’ac-
tivitat a desenvolupar pel beneficiari.

9.6 La Direcció General d’Ordenació i In-
novació Educativa podrà demanar tots els
documents justificatius que calgui per com-
provar l’aplicació de la subvenció.

—10 Obligacions de les persones benefi-
ciàries

a) Dur a terme l’activitat que fonamenti
la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre’s a les actuacions de com-
provacions que corresponguin al Depar-
tament d’Educació, i a les de control de
l’activitat econòmica i financera que corres-
ponguin a la Intervenció General de la Ge-
neralitat, a la Sindicatura de Comptes o a
altres òrgans competents, tant nacionals
com comunitaris, amb l’aportació de tota la
informació que li sigui requerida en l’exerci-
ci de les actuacions anteriors.

c) Comunicar al Departament d’Educació
l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingres-
sos o recursos, per a la mateixa finalitat, pro-

cedents de qualsevol de les administracions
o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, i les alteracions de les condi-
cions per a les quals es va atorgar la sub-
venció. Aquesta comunicació s’ha de fer tan
aviat com es conegui, i en tot cas, abans de
la justificació de l’aplicació.

d) Proposar al Departament d’Educació
qualsevol canvi que, dins la mateixa finali-
tat, es pugui produir en la destinació de la
subvenció.

e) Disposar dels llibres comptables, re-
gistres diligenciats i altres documents de-
gudament auditats en els termes exigits per
la legislació mercantil i sectorial aplicable,
així com els estats comptables dels quals
es desprenguin les actuacions objecte de
la subvenció, amb la finalitat de garantir
l’adequat exercici de les facultats de com-
provació i control.

f) Conservar els documents justificatius
de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació
i control.

g) Fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Educació en la documentació que
generin les activitats subvencionades.

h) Reintegrar els fons percebuts en els
supòsits previstos en l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

—11 Causes i procediment de revocació
Són causes de revocació que poden donar

lloc a la revocació total o parcial de la sub-
venció i, si s’escau, al reintegrament de les
quantitats percebudes indegudament, amb
l’interès de demora corresponent, les que pre-
veuen l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i l’article
99 i següents del Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

(06.062.013)

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2006, per
la qual es modifica la Resolució d’1 de juliol
de 2005, que dóna instruccions per a l’or-
ganització i el funcionament dels centres i
aules de formació de persones adultes de-
pendents del Departament d’Educació, per
al curs 2005-2006.

La Resolució d’1 de juliol de 2005, que
dóna instruccions per a l’organització i el
funcionament dels centres i aules de for-
mació de persones adultes dependents del
Departament d’Educació, per al curs 2005-
2006 va ser publicada en el Full de dis-
posicions i actes administratius del Depar-
tament d’Educació núm. 1060, d’agost de
2005.

L’apartat 4.7 de l’esmentada resolució es-
tableix el dia 28 de febrer de 2006 com a
termini màxim per presentar diversos docu-
ments relatius a la gestió econòmica.

Atesa la conveniència de prorrogar el ter-
mini com a conseqüència de determinades
incidències que s’han produït en la gestió
automatitzada de documents relacionats
amb els pagaments,

Resolc:

Ampliar fins al 28 d’abril de 2006 el ter-
mini previst en l’apartat 4.7 de la Resolució
d’1 de juliol de 2005, que dóna instruccions
per a l’organització i el funcionament dels
centres i aules de formació de persones
adultes dependents del Departament d’Edu-
cació, per al curs 2005-2006.

Barcelona, 24 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general
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