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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte administratiu especial
(exp. 0380/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
2097

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0380/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’assistència per part de monitors per als alumnes
de les llars d’infants del Departament d’Educació durant la franja horària del migdia.
b) Termini d’execució: de 18 d’abril de
2006 fins el 30 de juny de 2007.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 902.940,00 euros, (IVA inclòs).
2006: 469.528,80 euros (IVA inclòs).
2007: 433.411,20 euros (IVA inclòs).
—5 Garanties
Provisional: no se’n requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Criteris de valoració
Preu unitari ofertat: fins a 50 punts.
Forma de realització del servei: fins a 40
punts
Millores: fins a 10 punts.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
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—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació 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, 18.00hores, i divendres 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta 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-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
al dia hàbil següent.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—10 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 27 d’abril de 2006
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(06.116.116)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte administratiu especial
(exp. 2371/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 2371/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei d’organització i realització de colònies d’immersió

en llengua anglesa, francesa i alemanya a
Catalunya del programa Orator, adreçat a
l’alumnat de cicle superior de l’educació
primària.
b) Termini d’execució: des de la firma del
contracte fins a la finalització de les colònies. Les colònies es realitzaran entre el diumenge 20 d’agost i el dissabte 9 de setembre de 2006.

sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta 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.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura 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 proposicions.
e) Hora: 10 h.

—4 Pressupost de licitació
Import unitari: 438,00 euros/alumne, IVA
inclòs.
Import total màxim: 285.576,00 euros, IVA
inclòs.
—5 Garanties
Provisional: 5.711,52 euros.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Criteris de valoració
Qualitat i valor tècnic de l’oferta, incloent la qualitat dels recursos humans (competència lingüística dels monitors) i de les
cases (instal·lacions, emplaçaments, etc.)
disponibles per part del licitador: fins a 45
punts.
Millores al plec de prescripcions tècniques
en relació a la forma de realitzar els treballs:
fins a 30 punts.
Preu de l’oferta: fins a 25 punts.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 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 proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de dilluns a dijous a les 18
hores i els divendres a les 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo2098

—10 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 27 d’abril de 2006
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(06.116.158)

RESOLUCIÓ EDC/1261/2006, de 18
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Petit Mon, de Terrassa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Petit Mon, de Terrassa, en
petició d’autorització de canvi de titularitat
i canvi de denominació, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Petit Mon, de Terrassa, per canvi de titularitat i canvi de denominació, en els termes
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que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, 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 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Sabadell, 18 d’abril de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Núm. de codi: 08050570.
Denominació: Petit Mon.
Adreça: c. Monturiol, 48.
Titular: Maria Isabel Gabarrón Laforet.
NIF: 45466091J.
S’autoritza el canvi de titularitat que passa a ser Tona Carrasquer Boada, amb NIF
39159871W, amb efectes a partir del dia següent al de la data de publicació d’aquesta
Resolució al DOGC.
S’autoritza el canvi de denominació del
centre que passa a ser Nins, amb efectes a
partir del dia següent al de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura com a llar d’infants, vigent fins al 13 de gener de 2008,
amb una capacitat màxima de 50 llocs escolars.
(06.094.109)

RESOLUCIÓ EDC/1262/2006, de 18
d’abril, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Disney,
de Cerdanyola del Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre privat d’educació preescolar Disney,
de Cerdanyola del Vallès, en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica

1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 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 l’obertura del centre privat d’educació preescolar Disney, de
Cerdanyola del Vallès, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Sabadell, 18 d’abril de 2006
P. D.

(Resolució 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)
Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Codi: 08058726.
Denominació: Disney.
Adreça: c. Aragó, 9.
Titular: Maria Rosario Lorente Gómez.
NIF: 33879245S.
S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Disney, de Cerdanyola del Vallès, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2005-2006.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’educació preescolar el centre im2099

partirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 5 unitats amb capacitat per a 68 llocs escolars.
(06.094.110)

RESOLUCIÓ EDC/1265/2006, d’11 d’abril,
per la qual es convoquen proves d’accés
de caràcter general als ensenyaments de
règim especial que condueixen a l’obtenció
de les titulacions oficials de tècnic d’esport
i tècnic superior d’esport, i a les formacions
esportives de nivell 1 i nivell 3 que regula
l’Ordre ECD/3310/2002, corresponent a
l’any 2006.
El Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial els que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials
de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport,
preveu a l’article 9 l’accés sense titulació a
aquests ensenyaments mitjançant la superació d’una prova de maduresa. Així mateix,
la disposició transitòria primera preveu que,
fins que es produeixi la implantació dels
ensenyaments de règim especial en cada
modalitat o especialitat esportiva, les formacions impartides pels òrgans competents en
matèria esportiva de les comunitats autònomes i les federacions esportives podran
obtenir el reconeixement a efectes de la
correspondència amb la formació de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport de l’especialitat corresponent.
El Decret 169/2002, d’11 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de
tècnic d’esport i tècnic superior d’esport,
preveu a l’article 10 l’accés sense titulació
a aquests ensenyaments sempre que se
superi una prova de caràcter general, i es
compleixi la resta de requisits. Aquest mateix article preveu també que aquestes proves d’accés puguin coincidir en contingut i
en calendari amb les proves d’accés als
cicles formatius.
L’Ordre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, per la qual es regulen els aspectes
curriculars, els requisits generals i els efectes de la formació en matèria esportiva, a
què es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997, de 19 de
desembre, preveu en l’article 6.2 l’accés
sense titulació a aquestes formacions sempre que se superi una prova de maduresa,
i es compleixin la resta de requisits.
Tenint en compte que els objectius
d’aquestes proves d’accés i els requisits
d’edat són els mateixos en els ensenyaments de règim especial de tècnic d’esport
i tècnic superior d’esport i en les formacions esportives a què fa referència el paràgraf anterior, convé considerar una única
convocatòria per a la realització de les proves d’accés.
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Per tot això,

Resolc:
—1 Convocar, per a l’any 2006, les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de
tècnic d’esport i tècnic superior d’esport, i
la prova d’accés de caràcter general a les
formacions esportives de nivell 1 i de nivell
3 que regula l’Ordre ECD/3310/2002, de 16
de desembre.
—2 Objectius de la prova
2.1 L’objectiu de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de grau
mitjà de tècnic d’esport i a les formacions
esportives de nivell 1, és que l’aspirant
demostri que posseeix les capacitats, els
coneixements i les habilitats suficients per
cursar amb aprofitament els ensenyament
als quals opti.
2.2 L’objectiu de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de grau superior de tècnic superior d’esport i a les
formacions esportives de nivell 3, és que
l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les
seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.
—3 Calendari de realització de les proves
La prova d’accés als ensenyaments de
grau mitjà de tècnic d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 es farà el dia 31
de maig de 2006 i la prova d’accés als ensenyaments de grau superior de tècnic
superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3 es farà els dies 31 de maig
i 1 de juny de 2006.
—4 Inscripció a les proves
4.1 Període i procediment d’inscripció:
La inscripció a les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim
especial que condueixen a l’obtenció de les
titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport i a les formacions
esportives de nivell 1 i nivell 3, es farà del
dia 8 al dia 17 de maig de 2006, als centres
que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, a més de pels mitjans previstos en
la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE
núm. 285, de 27.11.1992), de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb
les condicions assenyalades per la Llei esmentada.
Caldrà formalitzar el model de sol·licitud
d’inscripció i, si escau, el model de currículum. Aquests models estaran a disposició
de les persones interessades a la seu central de Departament d’Educació, als serveis
territorials i als centres on es realitzaran les
proves. També estaran disponibles telemàticament, a la web del Departament d’Educació http://www.gencat.net/educacio.
En qualsevol cas, les persones aspirants
hauran de presentar als centres on es faran
les proves la documentació que es relaciona al punt 12.4, per la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnic d’esport i a les formacions esportives de nivell

1, i al punt 13.4, per la prova d’accés als
ensenyaments de tècnic superior d’esport
de grau superior i a les formacions esportives de nivell 3, en els terminis indicats.
4.2 Per a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de grau mitjà de
tècnic d’esport i a les formacions esportives de nivell 1. Cal indicar la llengua estrangera triada en la sol·licitud d’inscripció.
4.3 Per a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de grau superior de
tècnic d’esport i a les formacions esportives de nivell 3.
S’haurà d’indicar:
a) En la part comuna de la prova la llengua estrangera triada.
b) En la part específica, el nom de les dues
matèries triades: educació física, biologia,
geografia o segona llengua estrangera.
Si una de les matèries triades és la segona llengua estrangera l’aspirant podrà triar
entre anglès o francés, però en cap cas no
es podrà examinar del mateix idioma estranger al qual ha optat en la part comuna.
L’aspirant no podrà modificar l’elecció de
la matèria o matèries triades passat el termini de presentació de documentació.
4.4 Taxes.
La inscripció estarà subjecta al pagament
de les taxes que estableix la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
La manca de pagament o l’abonament
fora de termini en determinarà l’exclusió de
l’aspirant.
Per la prova d’accés de caràcter general
als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport i a les formacions
esportives de nivell 1: 16,95 euros.
Per la prova d’accés de caràcter general
als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3: 27,30 euros.
—5 Aspirants amb necessitats específiques
5.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin la
declaració legal de disminució, podran
sol·licitar l’adaptació de la prova i/o els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la.
5.2 Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit i, acreditar
aquesta condició, d’acord amb el model que
es detalla a l’annex 2 d’aquesta Resolució,
a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, no més tard del
dia 17 de maig de 2006.
A la sol·licitud, signada per l’aspirant, o
pel pare, la mare o la persona tutora legal,
si és menor d’edat, cal adjuntar la següent
documentació:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació justificativa de les causes que motiven la petició: certificat del CAD
(Centre d’Atenció al Disminuït) del Departament de Benestar i Família, que informi del
grau de discapacitat reconeguda o docu2100

ment equivalent. Caldrà aportar també, si
escau, un certificat emès per l’organisme
acreditat corresponent que informi de les
característiques de la discapacitat o trastorn que pateix l’aspirant juntament amb la
proposta dels recursos addicionals que es
considerin adequats.
c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació que la
persona aspirant ha tingut en els últims
estudis cursats en el sistema educatiu, si
escau.
5.3 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent determinarà, si escau, les mesures o recursos addicionals per a cadascun, i n’informarà la
persona interessada i el tribunal corresponent.
—6 Informació i orientació a les persones
aspirants
Els centres on es realitzin les proves han
d’oferir informació i orientació sobre els ensenyaments de règim especial d’esport i les
formacions esportives de nivell 1 i nivell 3,
a les persones interessades i sobre el procediment d’inscripció i funcionament de les
proves d’accés. La direcció del centre ha
de designar el personal adient per dur-la a
terme.
—7 Efectes de la superació de les proves
7.1 Les proves superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.
7.2 La superació de la prova d’accés no
garanteix una plaça escolar.
7.3 Haver superat la prova d’accés de
caràcter general als ensenyaments de grau
mitjà de tècnic d’esport i a les formacions
esportives de nivell 1 permet l’accés a qualsevol modalitat i/o especialitat esportiva de
grau mitjà, sempre que es compleixin la
resta de requisits d’accés a aquests ensenyaments.
7.4 Haver superat la prova d’accés de
caràcter general als ensenyaments de grau
superior de tècnic superior d’esport i a les
formacions esportives de nivell 3 permet
l’accés a qualsevol modalitat i/o especialitat esportiva de grau superior, sempre que
es compleixin la resta de requisits d’accés
a aquests ensenyaments.
7.5 Haver superat la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà de formació
professional específica permet l’accés als
ensenyaments de grau mitjà de tècnic d’esport i a les formacions de nivell 1 sempre
que es tinguin 18 anys complets o es compleixin durant l’any natural i es compleixin
la resta de requisits d’accés a aquests ensenyaments.
7.6 Haver superat la prova d’accés al
cicle formatiu de grau superior d’animació
d’activitats físiques i esportives permet l’accés als ensenyaments de grau superior de
tècnic superior d’esport i a les formacions
esportives de nivell 3, sempre que es compleixin la resta de requisits d’accés a
aquests ensenyaments.
7.7 Haver superat la prova d’accés de
caràcter general als ensenyaments de grau
mitjà de tècnic d’esport i a les formacions
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esportives de nivell 1 permet l’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de la formació professional específica, sempre que
es compleixi algun dels següents requisits i
prèvia sol·licitud la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent:
a) Experiència laboral en qualsevol activitat amb un mínim de 3 mesos o 200 hores, computades fins a la data límit de presentació de la documentació.
b) Haver cursat o estar cursant un programa de garantia social autoritzat pel Departament d’Educació.
c) Haver realitzat un mínim de 400 hores
de cursos de formació ocupacional, o haver realitzat un curs de preparació de la
prova d’una durada mínima de 4 mesos o
300 hores, o haver rebut accions formatives i d’orientació relacionades amb la preparació de les proves d’accés a cicles formatius de formació professional específica
en un centre d’educació secundària o en un
centre o aula de formació de persones adultes autoritzat pel Departament d’Educació
per impartir el graduat en educació secundària.
7.8 Haver superat la prova d’accés de
caràcter general als ensenyaments de grau
superior de tècnic superior d’esport i a les
formacions esportives de nivell 3 permet
l’accés al cicle formatiu de grau superior
d’animació d’activitats físiques i esportives,
sempre que es compleixi algun dels següents requisits, amb la sol·licitud prèvia a
la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent:
a) Experiència laboral en qualsevol activitat amb un mínim de 6 mesos o 450 hores, computades fins a la data límit de presentació de la documentació.
b) Tenir el títol de tècnic auxiliar de formació professional de primer grau.
c) Tenir o estar en disposició d’obtenir,
com a molt tard en la data de realització de
la prova, el títol de tècnic o tècnica per haver
superat un cicle formatiu de grau mitjà de
formació professional específica o el títol de
tècnic o tècnica per haver superat un grau
mitjà d’ensenyaments de règim especial
d’esports. El document justificatiu és el títol
de tècnic o tècnica, el resguard de sol·licitud
del títol o una certificació d’estudis complerts del cicle formatiu de grau mitjà superat.
d) Posseir la declaració legal de disminuït.
—8 Elaboració de les proves
Les proves d’accés de caràcter general
als ensenyaments de règim especial que
condueixen a l’obtenció de les titulacions
oficials de tècnic d’esport i tècnic superior
d’esport, i a les formacions esportives de
nivell 1 i nivell 3 seran elaborades per la Direcció General de Formació professional i
Educació Permanent i les trametrà als tribunals avaluadors.
—9 Tribunal avaluador
9.1 Nomenament.
Els tribunals es constituiran en els centres designats per realitzar les proves que
es detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
El Director general de Formació Professi-

onal i Educació Permanent nomenarà els
membres dels tribunals avaluadors de les
proves convocades per aquesta Resolució.
9.2 Composició dels tribunals.
9.2.1 A cada un dels centres es constituirà un únic tribunal avaluador, que s’encarregarà del desenvolupament de la prova
d’accés de caràcter general als ensenyaments de grau mitjà de tècnic d’esport i a
les formacions esportives de nivell 1 i de la
prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de grau superior de tècnic superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3.
9.2.2 Cada tribunal avaluador estarà
constituït pels següents membres: el president o presidenta, el secretari o secretària
i fins a nou vocals.
9.3 La relació de membres de cada tribunal avaluador es publicarà al tauler
d’anuncis dels centres docents on es realitzi la prova, no més tard del dia 18 de maig
de 2006.
9.4 Els membres dels tribunals avaluadors estan subjectes a les causes d’abstenció i recusació que preveuen els articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
9.5 Els tribunals estaran inclosos dins la
categoria tercera, als efectes que preveu el
Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per
raó de serveis a la Generalitat de Catalunya,
i de revisió dels imports de determinades
indemnitzacions, modificat pel Decret 201/
1993, de 27 de juliol.
9.6 Funcions dels tribunals avaluadors.
El tribunal:
a) Atendrà les consultes de les persones
aspirants.
b) Comprovarà els requisits de les persones aspirants.
c) Puntuarà el currículum presentat.
d) Organitzarà les proves al centre i vetllarà pel desenvolupament correcte.
e) Corregirà i qualificarà les proves.
f) Publicarà les llistes i els resultats en els
terminis i forma establerts.
g) Resoldrà les reclamacions, d’acord
amb les disposicions d’aquesta Resolució i
amb les instruccions que emeti la Direcció
General de Formació Professional i Educació Permanent.
9.7 En qualsevol moment de la realització de les proves o del procés, els membres del tribunal avaluador podran comprovar la identitat de les persones aspirants i
en cas de detectar l’incompliment de qualsevol dels requisits, l’aspirant/a en quedarà
exclòs/a.
—10 Documentació i organització de les
proves
10.1 Conservació de la documentació.
Els centres on s’hagin constituït els tribunals avaluadors conservaran tota la documentació generada durant els tres mesos
següents a la finalització del procés, sense
perjudici que les actes de les proves i una
còpia del certificat emès a les persones
aspirants que superin la prova s’hauran de
conservar de forma permanent. En cas de
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reclamacions, caldrà conservar la documentació fins a la resolució del procés.
10.2 Organització de la prova.
El/les directors/es dels serveis territorials
vetllaran i prendran les mesures adequades
per a l’execució correcta d’aquesta Resolució, i nomenaran un/a inspector/a d’Educació, preferentment de l’àrea de formació
professionals, per coordinar i vetllar pel correcte desenvolupament del procés i la correcta interpretació de la normativa.
La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent emetrà les instruccions necessàries per aplicar aquesta
Resolució.
—11 Validesa de les proves d’accés als
mòduls professionals i als cicles formatius
de formació professional
Haver superat les proves d’accés als mòduls professionals 2 o 3, o haver superat
les proves d’accés als cicles formatius de
grau mitjà i tenir el requisit d’edat o de grau
superior de formació professional específica, es considera com apte/a, amb qualificació de 5, en la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnic d’esport
i a les formacions esportives de nivell 1.
—12 Prova d’accés de caràcter general
als ensenyaments de règim especial que
condueixen a l’obtenció de les titulacions
oficials de tècnic d’esport i a les formacions
esportives de nivell 1
12.1 Calendari de realització de la prova.
12.1.1 Convocatòria ordinària.
Es farà el dia 31 de maig de 2006.
12.1.2 Convocatòria d’incidències.
Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova per causes alienes a la seva voluntat i que acreditin documentalment aquesta circumstància,
podran presentar-se a la convocatòria d’incidències el dia 7 de juny de 2006.
La sol·licitud per ser admès a la convocatòria d’incidències s’ha de presentar al
centre no més tard del dia 2 de juny de 2006.
El tribunal avaluador examinarà les sol·licituds, determinarà si considera l’absència
justificada, i no més tard del dia 6 de juny
de 2006 publicarà la llista de persones aspirants admeses i excloses.
12.2 Requisits per accedir a la prova.
Per inscriure’s a les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim
especial que condueixen a l’obtenció de les
titulacions oficials de tècnic d’esport i a les
formacions esportives de nivell 1 que regula l’Ordre ECD/3310/2002, caldrà tenir complerts 18 anys d’edat o bé complir-los durant l’any 2006.
Les persones que posseeixin la titulació
acadèmica que els permeti l’accés directe
als ensenyaments de règim especial d’esports i a les formacions esportives de nivell
1, no es poden presentar a la prova.
12.3 Exempcions de la prova.
12.3.1 Exempció de la matèria llengua
catalana.
La poden sol·licitar les persones aspirants
que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya, fins al dia de realització de
la prova. Cal fer-ne la sol·licitud al Servei
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d’Ensenyament del Català de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.
12.3.2 Exempció total de la prova.
Les persones que hagin superat totalment
les proves d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys queden exemptes de
realitzar la prova, i caldrà portar el document
justificatiu al centre on hagi de cursar els
ensenyaments de règim especial de tècnic
d’esport o les formacions esportives de nivell 1.
12.4 Presentació de documentació al
centre on es fa la prova.
Els/les aspirants hauran de presentar la
següent documentació, del dia 8 al 17 de
maig de 2006, al centre on faran la prova:
En tots els casos:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Resguard d’inscripció a la prova.
Segons les condicions de l’aspirant:
c) Document justificatiu de bonificació o
exempció de la taxa, si escau.
d) Currículum formatiu, professional i
d’experiència i documentació justificativa, si
escau.
e) Documentació que justifiqui l’exempció parcial de la prova (exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel
Servei d’Ensenyament del Català de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa).
Tota la documentació formarà part de l’expedient de l’aspirant, estarà a disposició del
tribunal i es conservarà al centre, d’acord
amb el que estableix el punt 10.1 d’aquesta Resolució.
El tribunal farà pública, no més tard del
dia 19 de maig de 2006, la relació provisional de persones aspirants excloses, amb
indicació del motiu d’exclusió, al tauler
d’anuncis del centre on es faci la prova. A
partir d’aquesta data, els/les aspirants podran presentar la documentació o aportar
les dades que hi manquin no més tard del
dia 24 de maig de 2006. En cas que no ho
facin, s’entendrà que renuncien a presentar-se a la prova. El tribunal avaluador es
reunirà per examinar la documentació nova
presentada, i publicarà la llista definitiva
d’admesos i exclosos no més tard del dia
25 de maig de 2006.
12.5 Prova i qualificacions.
12.5.1 Lloc on es realitzarà la prova.
La prova es farà als centres docents
públics que es detallen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució. Per tal de racionalitzar la gestió
de les proves, el Director general de Formació Professional i Educació Permanent
podrà designar altres centres per a la realització de les proves en la convocatòria
ordinària, en funció del nombre d’inscripcions.
12.5.2 Desenvolupament de les proves
d’accés als ensenyaments de grau mitjà de
tècnic d’esport i a les formacions esportives de nivell 1.
12.5.2.1 Objectius de la prova.
Prenent com a referència els objectius de
l’ensenyament secundari obligatori s’estableixen per a la prova els següents objectius:

a) Analitzar els mecanismes bàsics que
regeixen i condicionen el medi físic i valorar com repercuteixen les activitats humanes en la seva defensa, conservació i millora, com a element determinant de la
qualitat de vida.
b) Conèixer els elements essencials del
desenvolupament científic i tecnològic, i
valorar les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l’entorn
físic.
c) Identificar les característiques històriques, culturals i socials de la societat actual.
d) Comprendre i produir missatges orals
i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana, castellana i, si
escau, aranesa i almenys en una llengua estrangera.
e) Interpretar i produir missatges amb
propietat, autonomia i creativitat, utilitzant
codis artístics, científics i tècnics.
f) Identificar problemes en els diversos
camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.
g) Seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les metodologies i els
instruments tecnològics apropiats, procedint de manera organitzada, autònoma i
crítica.
12.5.2.2 Temaris i criteris d’avaluació.
Els temaris i els criteris d’avaluació de la
prova són, per a la prova dels ensenyaments
de grau mitjà de tècnic d’esport i les formacions esportives de nivell 1, els que consten a l’annex 2 de la Resolució ENS/310/
2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581,
de 22.2.2002) per la qual es convoca la
realització de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació
professional específica i la prova de caràcter general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a l’obtenció de les
titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esports, corresponents a l’any
2002.
12.5.2.3 Tipus de prova.
La prova d’accés als ensenyaments de
grau mitjà de tècnic d’esport i les formacions esportives de nivell 1 serà la mateixa
per a totes les modalitats, especialitats o
disciplines esportives i es desenvolupa en
dues parts:
Part A: comprèn les àrees de llengua catalana, tecnologia, ciències de la naturalesa, ciències socials i educació visual i plàstica.
Part B: comprèn les àrees de llengua estrangera (anglès o francès), llengua castellana i matemàtiques.
12.5.2.4 Horari de realització de la prova.
La prova començarà a les 16 hores del
dia 31 de maig de 2006. Pel que fa a la convocatòria d’incidències començarà a les
9.30 hores del dia 7 de juny de 2006.
Els/les aspirants s’hauran de presentar al
centre 30 minuts abans de l’inici de la prova.
El temps de realització serà de 4 hores,
que es distribuiran en dos blocs temporals
de 2 hores cadascun. En el primer bloc es
realitzaran els exercicis de la part A. Quan
s’acabi, hi haurà un descans de 30 minuts.
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En el segon bloc es realitzaran els exercicis
de la part B.
12.5.3 Documentació i material a portar
en el moment de la prova.
a) Documentació.
El dia de la prova els aspirants hauran de
portar el document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació, que permeti comprovar-ne la identitat als membres
del tribunal avaluador.
Si el tribunal avaluador detecta, en qualsevol moment del procés, l’incompliment de
qualsevol dels requisits, l’aspirant en quedarà exclòs.
b) Material.
Els aspirants hauran de consultar al tauler d’anuncis del centre on faran la prova o
a la pàgina web del Departament d’Educació http://www.gencat.net/educacio el material específic que hauran de portar, si escau, el dia de la prova.
12.5.4 Qualificació de la prova i currículum.
12.5.4.1 La qualificació de la prova estarà compresa entre 0 i 10, i el tribunal la
calcularà aplicant el següent barem a la
qualificació de cada àrea: llengua catalana:
20%, llengua castellana: 20%, matemàtiques: 20%, tecnologia: 8%, ciències de la
naturalesa: 8%, ciències socials: 8%, educació visual i plàstica: 8%, llengua estrangera: 8%.
12.5.4.2 A la qualificació obtinguda se sumarà, si escau, la puntuació del currículum
presentat que serà com a màxim d’un punt.
En cap cas la puntuació final serà superior
a 10.
Seran considerades aptes les persones
que hagin obtingut una puntuació final igual
o superior a 5.
12.5.4.3 L’aspirant podrà presentar el seu
currículum formatiu, professional i d’experiència, al qual haurà d’adjuntar els documents justificatius de tot allò que hi al·legui.
El tribunal avaluador puntuarà el currículum
numèricament i amb dos decimals, i la documentació justificativa que aporti, d’acord
amb els següents criteris:
a) Per estudis (màxim 0,9 punts):
a.1) 0,6 punts per programa de garantia
social amb certificat d’aprofitament o certificat d’assistència.
Document justificatiu: certificat d’aprofitament o d’assistència al programa de garantia social.
a.2) 0,3 punts per un mínim de 100 hores
de pràctiques a l’empresa, corresponents a
un programa de garantia social, degudament certificat.
Document justificatiu: certificat del centre que imparteix el programa de garantia
social que acrediti la realització de les pràctiques a l’empresa o fotocòpia del conveni
de pràctiques on consti la durada total en
hores.
a.3) 0,01 punts per cada 20 hores de
formacions esportives o d’altres formacions.
Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, on consti el contingut de la
formació i les hores.
b) Per experiència professional (màxim
0,9 punts):
0,06 punts per cada 30 dies treballats a
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jornada completa, o la part proporcional si
és a jornada parcial.
Document justificatiu: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de
la Mutualitat Laboral, on consti el període
d’alta (informe de vida laboral) o, si escau,
el certificat de l’administració corresponent
o full de serveis.
c) Per altres activitats no remunerades
(voluntariat, activitats d’entrenament o direcció d’equips esportius, activitats en associacions): màxim 0,2 punts.
Document justificatiu: certificat on consti
el número d’identificació fiscal de l’entitat
legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.
12.6 Publicació de resultats de la prova.
El tribunal avaluador farà públiques les actes de qualificació provisionals al tauler
d’anuncis del centre, no més tard del dia
12 de juny de 2006.
El tribunal fixarà un horari per atendre les
consultes dels aspirants sobre les qualificacions obtingudes.
12.7 Reclamacions.
L’aspirant podrà presentar reclamació
contra les qualificacions obtingudes, adreçada al tribunal, per mitjà d’un escrit que
caldrà presentar al registre del centre on
s’hagi examinat no més tard del dia 14 de
juny de 2006.
El tribunal, com a òrgan col·legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions presentades dins del termini, les resoldrà, i no més
tard del dia 15 de juny de 2006 en publicarà el resultat.
L’aspirant podrà reiterar la reclamació.
Aquesta segona reclamació s’haurà d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, per mitjà
d’un escrit que caldrà presentar al registre
del centre on s’hagi examinat no més tard
del dia 22 de juny de 2006.
El centre enviarà als serveis territorials corresponents aquesta segona reclamació, juntament amb una còpia de l’expedient de
l’aspirant, i la Inspecció n’emetrà l’informe
corresponent. Aquest informe inclourà tant
els aspectes procedimentals seguits com
l’aplicació dels processos i criteris d’avaluació. Tota aquesta documentació s’haurà de
trametre a la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent, que la
resoldrà.
12.8 Certificacions.
El tribunal avaluador expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada
Apta, on consti la qualificació final obtinguda, amb dos decimals.
—13 Prova d’accés de caràcter general
als ensenyaments de règim especial que
condueixen a l’obtenció de les titulacions
oficials de tècnic superior d’esports i a les
formacions esportives de nivell 3
13.1 Calendari de realització de la prova.
13.1.1 Convocatòria ordinària.
Es farà els dies 31 de maig i 1 de juny de
2006.
13.1.2 Convocatòria d’incidències.
Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova, per causes ali-

enes a la seva voluntat i que acreditin documentalment aquesta circumstància, podran presentar-se a la convocatòria d’incidències el dia 7 de juny de 2006.
La sol·licitud per ser admès a la convocatòria d’incidències s’ha de presentar al
centre no més tard del dia 2 de juny de
2006.
El tribunal avaluador examinarà les sol·licituds, determinarà si considera l’absència
justificada, i no més tard del dia 6 de juny,
publicarà la llista de persones aspirants
admesos a presentar-se a aquesta convocatòria.
13.2 Requisits per accedir a la prova.
Per inscriure’s a la prova d’accés als ensenyaments de règim especial de tècnic
superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3 caldrà tenir complerts 20
anys d’edat o bé complir-los durant l’any
2006.
Les persones que posseeixin la titulació
acadèmica que els permeti l’accés directe
al cicles formatius no es poden presentar a
la prova.
13.3 Exempcions de la prova.
13.3.1 Exempció de la matèria de llengua catalana.
La poden sol·licitar els aspirants que acreditin menys de 2 anys de residència a
Catalunya fins al dia de realització de la
prova.
Cal fer la sol·licitud al Servei d’Ensenyament del Català de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
13.3.2 Exempció de la part comuna de
la prova.
Es pot sol·licitar per:
a) Haver superat totalment les proves
d’accés a la universitat per majors de 25
anys.
b) Haver superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional específica.
c) Haver superat les proves d’accés de
caràcter general a cicles formatius de grau
superior d’ensenyaments del règim especial d’arts plàstiques i disseny.
Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la
prova, en el moment de la inscripció, mitjançant el model que es detalla a l’annex 4
d’aquesta Resolució i aportant els documents justificatius corresponents.
13.3.3 Exempció de la part específica.
13.3.3.1 Supòsits d’exempció.
a) Per experiència laboral que es correspongui amb l’àmbit professional.
Pot sol·licitar-se si es demostra algun dels
requisits següents:
1. Com a mínim 1 any d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb
una categoria professional igual o superior
a la que correspon a la titulació de tècnic
superior d’esport (en general, oficial de primera o de segona), reconeguda oficialment
(grup de cotització).
2. Com a mínim 3 anys d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, dins
del mateix grup professional, si la categoria
reconeguda oficialment (grup de cotització)
és inferior.
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3. Experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues
anteriors.
b) Per experiència esportiva: experiència
d’almenys 1 any en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades.
La sol·licitud d’exempció de la part específica de la prova s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Formació Professional i
Educació Permanent no més tard del dia 12
de maig de 2006, mitjançant el model de
l’annex 3 d’aquesta Resolució, aportant els
documents justificatius corresponents que
s’indiquen en el model.
13.3.3.2 Validesa de l’exempció.
L’exempció de la part específica de la
prova té validesa permanent.
13.3.4 Exempció total de la prova.
Es pot sol·licitar per haver superat totalment la prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys, sempre que es compleixin qualsevol dels següents requisits:
a) S’atorgarà l’exempció total de la prova a les persones que acreditin la superació de la prova d’accés a la universitat per
a majors de 25 anys pels següents estudis universitaris: mestre (en totes les especialitats); diplomatura en educació social;
diplomatura en infermeria; diplomatura en
nutrició humana i detètica; diplomatura en
podologia; diplomatura en relacions laborals; diplomatura en empreses i activitats turístiques; diplomatura en fisioteràpia; diplomatura en teràpia ocupacional;
diplomatura en treball social; diplomatura
en turisme; llicenciatura en ciències de
l’activitat física i de l’esport; llicenciatura
en medicina.
b) Si es té superada l’esmentada prova
per altres estudis universitaris que no siguin
els que consten en l’apartat a), i a més
s’acredita l’experiència laboral a què fa referència l’apartat 13.3.3.1 a) d’aquesta
Resolució.
Cal fer la sol·licitud a la Direcció General de Formació Professional i Educació
Permanent, mitjançant el model que es detalla a l’annex 5 d’aquesta Resolució i
aportant els documents justificatius corresponents.
13.4 Presentació de la documentació al
centre on es fa la prova.
Els/les aspirants hauran de presentar la
següent documentació, en el període d’inscripció, al centre on faran la prova, en tots
els casos:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Sol·licitud d’inscripció a la prova.
Segons les condicions de l’aspirant:
c) Document justificatiu de bonificació o
exempció de la taxa, si escau.
d) Currículum formatiu, professional i
d’experiència, i documentació justificativa.
Si l’aspirant té concedida algun tipus d’exempció o la sol·licita al centre, ha de presentar també:
e) Documentació que justifiqui l’exempció parcial de la prova.
e.1) Document de l’exempció de la matèria llengua catalana reconeguda pel Servei d’Ensenyament del Català de la Direc-
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ció General d’Ordenació Innovació Educativa.
e.2) Document d’exempció de la part específica de la prova reconeguda per la Direcció General de Formació Professional i
Educació Permanent del Departament
d’Educació.
e.3) Documentació justificatiu per demanar al centre l’exempció de la part comuna,
d’acord amb l’apartat 13.3.2.
Tota aquesta documentació formarà part
de l’expedient de l’aspirant, estarà a disposició del tribunal i es conservarà al centre
segons el que estableix el punt 10.1
d’aquesta Resolució.
El tribunal farà pública, no més tard del
dia 19 de maig de 2006, la relació provisional de persones aspirants excloses, amb
indicació del motiu d’exclusió, al tauler
d’anuncis del centre on es faci la prova. A
partir d’aquesta data, els aspirants podran
presentar la documentació o aportar les
dades que hi manquin no més tard del dia
24 de maig de 2006. En cas que no ho facin,
s’entendrà que renuncien a presentar-se a
la prova. El tribunal avaluador es reunirà per
examinar la documentació nova presentada, i publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses no més tard del dia
25 maig de 2006.
13.5 Prova i qualificacions.
13.5.1 Lloc on es realitzarà la prova.
La prova es realitzarà als Centres docents públics que es detallen a l’annex 1
d’aquesta Resolució. Per tal de racionalitzar la gestió de les proves, el director general de Formació Professional i Educació
permanent podrà designar altres centres
per a la realització de les proves en la convocatòria ordinària, en funció del nombre
d’inscrits.
13.5.2 Desenvolupament de la prova
d’accés.
13.5.2.1 Objectius de la prova.
D’acord amb el Decret 82/1996, de 5 de
març, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyament de batxillerat (DOGC núm.
2181, de 13.3.1996), es consideraran els
següents objectius:
a) Usar amb correcció les tècniques de
comunicació oral i escrita, en llengua catalana i castellana i, si s’escau, aranesa, i
emprar els recursos bàsics dels llenguatges
tècnics, científics i icònics, adequats al tipus de missatge de què es tracti.
b) Comprendre i saber-se expressar amb
fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en
el registre estàndard d’almenys una llengua
estrangera.
c) Dominar els coneixements científics i
tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies del cicle formatiu corresponent i aplicar-los a l’explicació o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous
interrogants.
d) Utilitzar el bagatge de continguts culturals propis, per analitzar, comprendre i
valorar els canvis que es produeixen en el
món actual.
e) Formular i argumentar judicis independents amb claredat i coherència, i contrastar-los amb altres posicions i argumentacions.
13.5.2.2 Temaris i criteris d’avaluació.

Els temaris i els criteris d’avaluació de la
prova són, per a la prova dels ensenyaments
de grau superior de tècnic superior d’esport
i de les formacions esportives de nivell 3,
els que consten a l’annex 4 de la Resolució
ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC
núm. 3581, de 22.2.2002), per la qual es
convoca la realització de la prova d’accés
als cicles formatius de grau mitjà i de grau
superior de formació professional específica i la prova de caràcter general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de
tècnic d’esport i tècnic superior d’esport per
a l’any 2002.
13.5.2.3 Tipus de prova.
La prova d’accés als ensenyaments de
règim especial de grau superior que condueixen als títols de tècnic superior d’esport i la prova d’accés a les formacions
esportives de nivell 3 és la mateixa per a
totes les modalitats, especialitats o disciplines esportives i es desenvolupa en dues
parts:
Part comuna: agrupa les següents matèries: llengua catalana, llengua castellana,
idioma estranger (anglès, francès, alemany
o italià) i història.
Part específica: agrupa les dues matèries
escollides per la persona aspirant entre:
educació física, biologia, geografia i segona llengua estrangera.
13.5.2.4 Horari de realització de la prova.
La part comuna començarà a les 16 hores del dia 31 de maig de 2006, i la part
específica a les 16 hores del dia 1 de juny
de 2006. Pel que fa a la convocatòria d’incidències, la part comuna començarà a les
9.30 hores del dia 7 de juny de 2006 i la
part específica a les 16 hores del mateix
dia.
Els aspirants s’hauran de presentar al
centre 30 minuts abans de l’inici de la prova.
El temps de realització serà de 4 hores
per a la part comuna i de 3 hores per a la
part específica.
La part comuna es desenvoluparà en dos
blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun.
En el primer bloc es faran els exercicis corresponents a les matèries de llengua catalana i de llengua castellana, i en el segon
bloc els corresponent a l’idioma estranger
(anglès, francès, alemany o italià) i història.
Entre ambdós hi haurà un descans de 30
minuts.
La part específica es desenvoluparà en
un únic bloc temporal.
13.5.3 Documentació i material a portar
en el moment de la prova.
a) Documentació.
El dia de la prova els aspirants hauran de
portar el document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació, que permeti comprovar-ne la identitat als membres
del tribunal avaluador.
Si el tribunal avaluador detecta, en qualsevol moment del procés, l’incompliment
d’algun dels requisits, l’aspirant en quedarà exclòs.
b) Material.
Els aspirants hauran de consultar al taulell d’anuncis del centre on faran la prova o
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a la pàgina web del Departament d’Educació http://www.gencat.net/educacio el material específic que hauran de portar, si escau, el dia de la prova.
13.5.4 Qualificació de la prova i currículum.
13.5.4.1 La qualificació estarà compresa
entre 0 i 10, i el tribunal calcularà la qualificació de la part comuna i la de la part
específica per separat. La de la part comuna s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica
de les qualificacions de les matèries
d’aquesta part. La de la part específica serà
la mitjana aritmètica de les qualificacions de
les matèries d’aquesta part. La puntuació
global es calcularà aplicant el següent barem: part comuna: 60% i part específica:
40%.
13.5.4.2 Les persones aspirants que no
obtinguin una qualificació mínima de 3 a
cadascuna de les parts es declararan no
aptes.
A la qualificació obtinguda se li sumarà,
si escau, la puntuació del currículum presentat que serà com a màxim d’un punt. En
cap cas la puntuació final serà superior a
10.
13.5.4.3 Les persones que hagin obtingut una puntuació final igual o superior a 5
es consideraran aptes.
L’aspirant podrà presentar el seu currículum formatiu, professional i d’experiència, al
qual haurà d’adjuntar els documents justificatius de tot allò que hi al·legui. El tribunal
avaluador puntuarà numèricament i amb dos
decimals el currículum, i la documentació
justificativa que aporti, d’acord amb els següents criteris:
a) Per estudis (màxim 0,9 punts).
a.1) 0,6 punts pel títol de tècnic o tècnica d’esport de qualsevol modalitat esportiva.
Document justificatiu: fotocòpia del títol,
resguard de sol·licitud del títol o certificació
d’estudis complets del cicle.
a.2) 0,6 punts pel títol de tècnic o tècnica, tècnic o tècnica auxiliar, oficialia o formació equivalent.
Document justificatiu: fotocòpia del títol,
resguard de sol·licitud del títol o certificació
d’estudis complets.
a.3) 0,01 punts per cada 20 hores de formacions esportives o d’altres formacions.
Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, on constin el contingut de
la formació i les hores.
b) Per experiència professional (màxim
0,9 punts): 0,06 punts per cada 30 dies treballats a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.
Document justificatiu: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de
la Mutualitat Laboral, on consti el període
d’alta (informe de vida laboral) o, si escau,
el certificat de l’administració corresponent
o full de serveis.
c) Per altres activitats no remunerades
(voluntariat, activitats d’entrenament o direcció d’equips esportius, activitats en associacions): màxim 0,2 punts.
Document justificatiu: certificat on consti
el número d’identificació fiscal de l’entitat
legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.
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13.6 Publicació de resultats.
El tribunal avaluador farà públiques les actes de qualificació provisional al tauler
d’anuncis del centre, no més tard del dia
12 de juny de 2006.
El tribunal fixarà un horari per atendre les
consultes dels aspirants sobre les qualificacions obtingudes.
13.7 Reclamacions.
L’aspirant podrà presentar reclamació
contra les qualificacions obtingudes a la
prova, adreçada al tribunal, per mitjà d’un
escrit que caldrà presentar al registre del
centre on s’hagi examinat no més tard del
dia 14 de juny de 2006.
El tribunal, com a òrgan col·legiat, es reunirà, examinarà les reclamacions presentades dins del termini, les resoldrà, i no més
tard del 15 de juny de 2006 en publicarà el
resultat.
L’aspirant podrà reiterar la reclamació.
A q u e s t a s e g o n a re c l a m a c i ó s ’ h a u r à
d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, per
mitjà d’un escrit que haurà de presentar
al registre del centre on s’hagi examinat,
no més tard del dia 22 de juny de 2006.
El centre enviarà als serveis territorials corresponents aquesta reclamació juntament
amb una còpia de l’expedient de l’aspirant, i la inspecció emetrà l’informe corresponent. Aquest informe inclourà tant els
aspectes procedimentals seguits com
l’aplicació dels processos i criteris d’avaluació. Tota aquesta documentació s’haurà de trametre a la Direcció General de
Formació Professional i Educació Permanent, que la resoldrà.
13.8 Certificacions.
El tribunal avaluador expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada
apta, on consti la qualificació final obtinguda, amb dos decimals.
En cap cas s’expedirà certificat de les
qualificacions parcials obtingudes.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Educació, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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 procediment administratiu
comú, o qualsevol altre que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 11 d’abril de 2006
Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX 1
Centres on es fan les proves
Codi: 08046694
Denominació: IES Centre d’Alt Rendiment
Esportiu

Adreça: Alcalde Barnils, s/n
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Localitat Barcelona
Codi postal: 08190
Telèfon: 93.675.39.50
Pàgina web:
http://www.xtec.net/centres/a8046694
Codi: 43009722
Denominació: IES Cal·lípolis
Adreça: Autovia de Salou, s/n
Municipi: Tarragona
Localitat Tarragona
Codi postal: 43006
Telèfon: 977.54.42.02
Pàgina web:
http://www.xtec.net/centres/e3009722
Codi: 17006939
Denominació: IES Santa Eugènia
Direcció: carrer Enric Marquès i Ribalta, 3
Municipi: Girona
Localitat: Girona
Codi postal: 17006
Telèfon: 972.23.01.11
Pàgina web:
http://www.xtec.net/centres/b7006939
Codi: 25002799
Denominació: IES Caparrella
Adreça: Partida Caparrella, 98
Municipi: Lleida
Localitat Lleida
Codi postal: 25092
Telèfon: 973.28.81.80
Pàgina web :
http://www.xtec.net/centres/c5002799

ANNEX 2
Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a efectes de les proves
d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial que condueixen
a l’obtenció de les titulacions oficials de
tècnic/a d’esport i tècnic/a superior d’esport i a les formacions esportives de nivell
1 i nivell 3.
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/uda
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o document d’identificació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),
Exposo:
1. Que he fet la inscripció a les proves
d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de (grau mitjà o
grau superior) per a l’any (any).
2. Que tinc una disminució legalment reconeguda.
3. Que aporto la documentació:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent
b) Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït del Departament de Benestar i Família o equivalent, i certificat d’un organisme
acreditat descriptiu de la disminució o trastorn.
c) Documentació justificativa de les modificacions i adaptacions curriculars en els
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últims estudis cursats en el sistema educatiu.
Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en
compte a l’hora de fer la prova.
(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent
Via Augusta, 202
08021 Barcelona
ANNEX 3
Sol·licitud exempció de la part específica de
la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de grau superior de tècnic/a
superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3, per experiència laboral o
experiència esportiva.
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/uda
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o document d’identificació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),
Exposo:
1. Que tinc el requisit d’experiència laboral relacionada amb els ensenyaments de
grau superior de tècnic superior d’esport i
formacions esportives de nivell 3:
a) Mínim d’un any d’experiència laboral,
a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una
categoria professional igual o superior a la
que correspon al cicle formatiu de grau
superior d’esport (en general, oficial de 2a
i de 1a), reconeguda oficialment (grup de
cotització).
b) Mínim de tres anys d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, dins
del mateix grup professional, si la categoria
reconeguda oficialment (grup de cotització)
és inferior.
c) Experiència laboral en diverses categories professionals equivalent a les dues
anteriors.
2. Que tinc el requisit d’experiència esportiva: experiència d’almenys 1 any en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o
altres activitats relacionades.
3. Que aporto els documents:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent.
b) Certificat o justificant de cotització, on
consti: l’empresa, el grup de cotització i el
període d’alta, expedit per:
La Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral), o la Mutualitat
Laboral.
En cas de les persones funcionàries: full
de serveis o certificat de l’administració corresponent.
c) Certificat d’empresa o empreses, on
consti, de forma detallada, les tasques o activitats que he realitzat, relacionades amb
els/s cicles/s formatiu/s pel/s qual/s demano l’exempció.
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En cas de no poder aportar aquest certificat, les persones assalariades poden
presentar fotocòpia del/s contracte/s, nòmina/es o altres documents, sempre i quan
continguin la informació suficient per poder valorar el tipus i nivell de les tasques
realitzades. Les persones de règim especial de treballadors autònoms poden presentar una declaració jurada on consti detalladament el tipus de tasques o activitats
realitzades.
d) Per demanar l’exempció de la part
específica per l’accés al cicle formatiu
d’Activitats físiques i esportives, cal presentar el certificat on consti el número
d’identificació fiscal de l’entitat legalment
constituïda, les activitats realitzades i el
temps de dedicació, que justifiquin un mínim d’un any en l’entrenament o la direcció d’equips esportius o altres activitats
relacionades.

superior d’ensenyaments de règim especial
d’arts plàstiques i disseny.

4. Que no posseeixo els requisits acadèmics per accedir als ensenyaments de grau
superior de tècnic/a superior d’esport i a les
formacions esportives de nivell 3.

Demano:

5. Declaro que les dades i la documentació que aporto són certes.
Per això,
Demano:
Que se’m reconegui l’exempció de la part
específica de la prova d’accés als ensenyaments de grau superior de tècnic superior
d’esport i a les formacions esportives de
nivell 3.

Que acompanyo a la sol·licitud els documents següents:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent.
b) Certificat acreditatiu d’haver superat
la prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys expedit per la facultat o
escola universitària corresponent (fotocòpia).
c) Certificat acreditatiu d’haver superat
la prova d’accés als cicles formatius de
grau superior de formació professional específica.
d) Certificat acreditatiu d’haver superat la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior d’ensenyaments de règim especial
d’arts plàstiques i disseny.
Per això,

Que se m’atorgui l’exempció de la part
comuna de la prova d’accés de caràcter
general als ensenyaments de règim especial grau superior que condueixen al títol de
tècnic/a superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3.
(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
(Centre on es farà la prova)
(Adreça)
(Codi) (Població)

(Població), (dia) de (mes) de (any)
(Signatura)
Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent
Via Augusta, 202
08021 Barcelona

ANNEX 4
Sol·licitud d’exempció de la part comuna
de la prova d’accés de caràcter general
als ensenyaments de règim especial que
condueixen al títol de tècnic/a superior
d’esport i a les formacions esportives de
nivell 3.
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/uda
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o document d’identificació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),
Exposo:
1. Que he superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys expedida per als estudis de (nom dels estudis)
en la convocatòria de (dia) de (mes) de
(any).

ANNEX 5
Sol·licitud d’exempció de la prova d’accés
de caràcter general als ensenyaments de
règim especial que condueixen al títol de
tècnic/a superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3 per haver superat
la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/uda
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o document d’identificació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),
Exposo:
Que he superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys expedida per als estudis de (nom dels estudis)
en la convocatòria de (dia) de (mes) de
(any).
Que aporto els documents:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent.
b) Certificat acreditatiu d’haver superat la
prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys expedit per la universitat (fotocòpia).

2. Que he superat la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior de formació professional específica

Demano:

3. Que he superat les proves d’accés de
caràcter general als cicles formatius de grau

Que se m’atorgui l’exempció de la prova
d’accés de caràcter general als ensenya-

Per això,
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ments de règim especial grau superior que
condueixen al títol de tècnic/a superior
d’esport i a les formacions esportives de
nivell 3.
(Població), (dia) de (mes) de (any)
(Signatura)
Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent
Via Augusta, 202
08021 Barcelona
(06.101.005)

RESOLUCIÓ EDC/1266/2006, de 18
d’abril, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada SolSolet, de la Roca del Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada Sol-Solet, de la Roca del
Vallès, en petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 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 de
la llar d’infants privada Sol-Solet, de la Roca
del Vallès, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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 potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú
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o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 d’abril 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 VALLÈS ORIENTAL

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: la Roca del Vallès.
Localitat: la Roca del Vallès.
Codi: 08053960.
Denominació: Sol-Solet.
Adreça: c. Catalunya, 206.
Titular: Escola Bressol del Bosc, SCCL.
NIF: F63240360.
S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada Sol-Solet, de la Roca
del Vallès, amb efectes a partir de la fi del
curs 2004-2005.
(06.094.111)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres (exp. 1323/
06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 1323/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infraestructura de mòduls prefabricats al
CEIP Nou d’Olèrdola (lot 1), al SES de Sant
Martí Sarroca (lot 2), al CEIP Mediterrània
de Sant Pere de Ribes (lot 3), al CEIP
Vilanova II de Vilanova i la Geltrú (lot 4) i
al CEIP Vilanova III de Vilanova i la Geltrú
(lot 5).
b) Termini d’execució:
Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 i lot 5: 2 mesos
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 490.705,57 euros, IVA inclòs.
Lot 1: 91.300,21 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 104.808,70 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 37.362,35 euros, IVA inclòs.
Lot 4: 95.666,24 euros, IVA inclòs.
Lot 5: 161.568,07 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
La classificació empresarial s’haurà d’acreditar quan es liciti a un import de sortida que
superi la quantitat de 120.202,42 euros, d’acord amb els següents límits, segons l’anualitat mitja.
Quan l’anualitat mitja no superi la xifra de
60.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria A.
Quan l’ anualitat mitja superi els 60.000
euros, fins als 120.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria B.
Quan l’anualitat mitja superi els 120.000
euros, fins als 360.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria C.
Quan l’anualitat mitja superi els 360.000
euros, fins als 840.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria D.
Quan l’anualitat mitja excedeixi els
840.000 euros, fins als 2.400.000 euros:
grup C, subgrup 4 i categoria E.
Quan l’anualitat mitja excedeixi els
2.400.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria F.
No s’exigeix classificació a les empreses que licitin a lots per un import total
inferior a 120.202,42 euros. En aquest cas
podran aportar la classificació empresarial per substituir la documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica.
—7 Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 80 punts.
Reducció de termini: fins a 20 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals des de l’endemà de la publicació
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: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particular.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
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aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta 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-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura 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 proposicions.
e) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 25 d’abril de 2006
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(06.116.165)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres (exp. 1328/
06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 1328/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infraestructura de mòduls prefabricats als següents centres: lot núm. 1: col·legi d’educació infantil i primària Nou de Vilassar de
Mar, lot núm. 2: col·legi d’educació infantil
i primària Nou Figuera Major de Mataró i lot
núm. 3: col·legi d’educació infantil i primària de Mataró.
b) Termini d’execució:
Lot 1: 2 mesos des de la data de l’acta
de comprovació de replanteig.
Lot 2: 2 mesos des de la data de l’acta
de comprovació de replanteig.
Lot 3: 2 mesos des de la data de l’acta
de comprovació de replanteig.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent,
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

Full de disposicions i actes administratius

—4 Pressupost de licitació
Import total: 290.157,51 euros, IVA inclòs.
Lot 1: 116.644,33 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 121.596,16 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 51.917,02 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació de cada lot.
—6 Requisits específics del contractista
La classificació empresarial s’haurà d’acreditar quan es liciti a un import de sortida que
superi la quantitat de 120.202,42 euros, d’acord amb els següents límits, segons l’anualitat mitja:
Quan l’anualitat mitja no superi la xifra de
60.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria A.
Quan l’anualitat mitja superi els 60.000
euros, fins als 120.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria B.
Quan l’anualitat mitja superi els 120.000
euros, fins als 360.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria C.
Quan l’anualitat mitja superi els 360.000
euros, fins als 840.000 euros: grup C, subgrup 4 i categoria D.
Quan l’anualitat mitja excedeixi els
840.000 euros, fins als 2.400.000 euros:
grup C, subgrup 4 i categoria E.
No s’exigeix classificació a les empreses
que licitin a lots per un import total inferior
a 120.202,42 euros. En aquest cas podran
aportar la classificació empresarial per
substituir la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica.
—7 Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 80 punts.
Reducció de termini: fins a 20 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals des de l’endemà de la publicació
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 9 hores a 14 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-Registre General.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta 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.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura 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 proposicions.
e) Hora: 10 h.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia
ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts
dels quals fins a 6 punts per mitjans personals, 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.

—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 26 d’abril de 2006
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(06.116.166)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres (exp. 2333/
06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 2333/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’instal·lació d’un ascensor, lavabo adaptat i sortida al nou pati a l’institut d’educació secundària Margarida Xirgu de l’Hospitalet de
Llobregat.
b) Termini d’execució: 3 mesos des de la
data de l’acta de comprovació de replanteig.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 61.640,38 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
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—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 4, categoria A. Grup J, subgrup 1, categoria A.
La seva presentació és potestativa i únicament a efectes de dispensa de l’acreditació de la solvència econòmica, financera
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 negocis d’un mínim
de 246.561,52 euros anuals.

—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació 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 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-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta 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-Serveis Centrals.
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b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura 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 proposicions.
e) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 26 d’abril de 2006
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(06.116.167)

RESOLUCIÓ EDC/1291/2006, de 27
d’abril, de citació a termini d’interessats en
el recurs contenciós administratiu núm. 48/
2006, interposat per la senyora Mercè Mayol
Martínez.
En compliment del que ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a
(Via Laietana, 56) en el recurs contenciós
administratiu núm. 48/2006, interposat per
la senyora Mercè Mayol Martínez;
D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,

Resolc:
—1 Citar, per tal que puguin presentarse davant el tribunal esmentat, en el termini de nou dies a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, els
possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 48/2006, interposat contra la Resolució de 5 de desembre de 2005,
de la directora general de Personal Docent
relativa als recursos d’alçada que la senyora Mercè Mayol Martínez ha interposat
contra l’actuació del Tribunal número 2, de
l’especialitat d’economia del procés selectiu del cos de professors d’ensenyament
secundari, qualificador en el procés selectiu convocat per la Resolució EDC/9/2005,
de 7 de gener, de la consellera d’Educació.

Barcelona, 27 d’abril de 2006
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(06.110.136)

RESOLUCIÓ EDC/1293/2006, de 27
d’abril, per la qual es modifica la Resolució
EDC/2879/2005, de 30 de setembre, de nomenament de funcionaris en pràctiques del
cos de mestres i del cos de professors d’ensenyament secundari.
Per la Resolució EDC/2879/2005, de 30
de setembre (DOGC núm. 4487,
d’11.10.2005), es nomenen funcionaris en
pràctiques del cos de mestres i del cos de
professors d’ensenyament secundari, els
aspirants seleccionats en el procediment
selectiu convocat per la Resolució de 7 de
gener de 2005.
Atès el que disposa la base 10 de la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, relativa
al nomenament de funcionaris en pràctiques, el Departament d’Educació nomenarà funcionaris en pràctiques els aspirants
seleccionats que reuneixin les condicions
requerides per a l’ingrés o accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la seva
realització o que sent-ho hagin fet sol·licitud
expressa d’incorporar-se a la fase de pràctiques;
Atès que als diferents annexos de la Resolució de 30 de setembre de 2005, s’han
observat, en determinades especialitats,
algunes diferències que cal esmenar,

Resolc:
—1 Nomenar funcionaris en pràctiques del
cos de professors d’ensenyament secundari
els aspirants que figuren a l’annex 1
d’aquesta Resolució, els quals han fet sol·licitud expressa d’incorporació a la fase de
pràctiques, amb indicació del número de
registre que se’ls assigna. Aquests aspirants
s’inclouen a l’annex 1 de la Resolució EDC/
2879/2005, de 30 de setembre.

—2 Excloure de l’annex 1 de la Resolució
EDC/2879/2005, de 30 de setembre, els aspirants que han sol·licitat romandre al cos
d’origen atesa la seva condició de funcionaris docents de carrera del cos des del qual
han accedit i que figuren a l’annex 2
d’aquesta Resolució.
—3 S’accepta la renúncia als drets que
els puguin correspondre, dels aspirants que
figuren a l’annex 3 d’aquesta Resolució,
quedant sense efecte el seu nomenament
com a funcionari en pràctiques de la Resolució EDC/2879/2005, de 30 de setembre de 2005. En conseqüència, aquests
aspirants s’exclouen de l’annex 1 de la
Resolució EDC/2879/2005, de 30 de setembre, i se’ls inclou a l’annex 3 de la
mateixa Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia 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 contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la consellera d’Educació, 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 públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 27 d’abril de 2006
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1
Nous inclosos a l’annex 1 de la Resolució EDC/2879/2005, de 30 de setembre.
N=número d’ordre; NRP=número de registre personal.

Professors d’ensenyament secundari
Psicologia i pedagogia
N
008
081
121
033

Cognoms i nom
Sánchez Navarro, Dolores
Segura Vidiella, Núria
Solà Descamps, Luis
Garcia Angulo, Eduardo

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2109

NIF
038769946L
077625786G
043625249E
016789145L

NRP
03876994657
07762578602
04362524925
01678914524

Full de disposicions i actes administratius

ANNEX 2
Exclosos de l’annex 1, de la Resolució de l’annex 1 de la Resolució EDC/2879/2005, de 30
de setembre.
Professors d’ensenyament secundari
Biologia i geologia
N
001

Cognoms i nom
Gimeno Sanz, Víctor

NIF
040902506L

NRP
40902506135

NIF
040882593R

NRP
4088259335

Psicologia i pedagogia
N
032

Cognoms i nom
Foro Arnalot, Olga

ANNEX 3
Exclosos per renuncia de l’annex 1 de la Resolució EDC/2879/2005, de 30 de setembre.
Cos de mestres
Educació primària, música
N
017
062

Cognoms i nom
Ruiz Porcar, Teresa
Garcia Sorli, M. Pilar

NIF
018979487W
018987393L

NRP
01897948724
01898739357

Cognoms i nom
Higueras Parra, M. de la Luz

NIF
018918640J

NRP
01891864068

Cognoms i nom
Santos Girona, Jorge

NIF
048317105Q

NRP
04831710546

Cos de professors d’ensenyament secundari
Llengua castellana i literatura
N
132
Matemàtiques
N
032
(06.109.180)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 0886/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0886/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’elaboració, maquetació, impressió, manipulació i distribució de 310.000 exemplars de
dues col·leccions de revistes de jocs de passatemps en llengua catalana.
b) Termini d’execució: Un cop iniciat el
curs 2006-2007, abans del 20 de novembre de 2006.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 120.900,00 euros, IVA inclòs.
Preu unitari: 0,39 euros, IVA inclòs
El preu inclou la manipulació de paquets,
el transport i el lliurament als punts de distribució.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup R, subgrup 9, categoria B
—7 Criteris de valoració
Preu unitari ofertat: fins a 40 punts.
La qualitat i el valor tècnic de l’oferta i de
les proves: fins a 35 punts.
Millores relatives a la reducció del temps
d’execució i de lliurament de l’objecte del
contracte, així com els recursos i mitjans
tècnics disponibles per part del licitador per
dur-lo a terme: fins a 25 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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
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informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 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 proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de dilluns a divendres a les
18.00 hores i els divendres a les 14.00
hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta 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-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
dia hàbil següent.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 20 d’abril de 2006
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(06.116.169)

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2006, per la
qual es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos en la convocatòria per a
la concessió dels ajuts del Fons d’acció
social per al personal funcionari docent no
universitari dependent de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, corresponents
a l’any 2005.
Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, atesa la proposta de la
Comissió d’acció social del personal do-

Núm. 1094

cent no universitari (CASD), i de conformitat amb allò que disposa la base general 11 de la Resolució EDC/154/2006, de
26 de gener (DOGC núm. 4564, de
2.2.2006), de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social
per al personal funcionari docent no universitari dependent de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, corresponents
a l’any 2005,

Resolc:
1. Fer pública la llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos, amb indicació
de les modalitats d’ajuts per a les quals
participen en la convocatòria i han estat
admesos, i dels motius pels quals n’han
estat provisionalment exclosos, amb el detall de les causes d’exclusió.

2. Declarar exclosos provisionalment els
sol·licitants per a aquelles modalitats d’ajuts
que no compleixin els requisits de la convocatòria, d’acord amb els motius d’exclusió
que s’hi detallen. Els participants exclosos
provisionalment hauran d’esmenar el defecte que ha motivat la seva exclusió. Les
persones interessades, en el cas que no
esmenin els defectes que han motivat l’exclusió, seran excloses definitivament per a
aquelles modalitats, mantenint, si escau, la
seva participació en les modalitats per a les
quals hagin estat admeses.
Els participants cònjuges exclosos per
duplicitat de sol·licitud sobre el mateix fet
causant podran esmenar el defecte presentant declaració jurada de la renúncia de la
sol·licitud corresponent d’un dels cònjuges.

ció d’aquesta resolució i de les llistes corresponents en els taulers d’anuncis de la seu
del Departament d’Educació, i en cadascun
dels respectius serveis territorials i oficines
territorials i gestores, i de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justícia, per a l’esmena dels
defectes formals produïts per la manca
d’aportació dels documents requerits, i també per poder fer les reclamacions adients.

3. Establir un període de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la publica-

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
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4. Així mateix aquesta informació es pot
consultar a l’adreça electrònica del Departament d’Educació: http://www.gencat.net/
educacio
Barcelona, 26 d’abril de 2006

© Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
Subscripció: 34,86 € anuals
ISSN: 0213-0424
Dipòsit legal: B-3.343/83
Fotocomposició: EADOP
Impressió: C. G. Canigó, SL

