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RESOLUCIÓ EDC/1690/2006, de 8 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Peggy
Nens, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre privat d’educació preescolar Peggy
Nens, de Terrassa, en petició d’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Peggy Nens, de Ter-
rassa, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

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

Sabadell, 8 de maig de 2006

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
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: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Codi: 08064714.
Denominació: Peggy Nens.
Adreça: c. Rutlla, 38.
Titular: Peggy Nens, SL.
NIF: B63566350.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Peggy Nens, de Ter-
rassa, amb efectes a partir de l’inici del curs
2005-2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’educació preescolar el centre im-
partirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 11 unitats amb ca-
pacitat per a 160 llocs escolars.

(06.122.010)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/724/2006, de 20 de març, per la qual
s’atribueix una nova denominació específi-
ca a diversos col·legis d’educació infantil i
primària (DOGC núm. 4601, pàg. 14115, de
27.3.2006).

Havent-se observat una errada als textos
originals català i castellà de l’esmentada Re-
solució, tramesos al DOGC i publicats al
núm. 4601, pàg. 14115, de 27.3.2006, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 14115, al paràgraf de l’annex
relatiu al CEIP Les Fonts, de Gelida, on diu:

“Adreça: c. Enric Prat de la Riba, s/n”,
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ha de dir:
“Adreça: pg. de la Circumval·lació, s/n”.

Barcelona, 9 de maig de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.124.033)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/1265/2004, de 26 d’abril, per la qual
es fan públiques les relacions d’alumnes
aprovats en cursos d’habilitació i d’especi-
alització per al professorat realitzats a diver-
ses universi tats i  centres docents de
Catalunya (DOGC núm. 4128, pàg. 8716,
de 7.5.2004).

Havent observat una errada en l’annex del
text original de l’esmentada Resolució tra-
mès al DOGC i publicat al núm. 4128, pàg.
8716, de 7.5.2004, se’n detalla l’oportuna
correcció:

A la pàgina 8718, on diu:
“Farras Company, Celedonia”,

ha de dir:
“Farràs Company, Celedònia”.

Barcelona, 9 de maig de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.125.009)

RESOLUCIÓ EDU/1684/2006, de 23 de
maig, per la qual es convoquen diverses
proves específiques d’accés als ensenya-
ments de règim especial de tècnic o tècni-
ca d’esport de les modalitats d’atletisme,
de bàsquet, de futbol i futbol sala i d’hand-
bol, en centres públics.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, esta-
bleix l’ordenació general dels ensenyaments
de règim especial que condueixen a les ti-
tulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport (DOGC núm. 3660, de
19.6.2002).

El Reial decret 254/2004, de 13 de fe-
brer, pel qual s’estableixen els títols de tèc-
nic esportiu i tècnic esportiu superior en
atletisme, s’aproven els corresponents en-
senyaments mínims i es regulen les proves
d’accés a aquests ensenyaments (BOE
núm. 61, de 11.03.2004), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació correspo-
nent, la superació d’una prova específica.

El Reial decret 234/2005, de 4 de març,
pel qual s’estableixen els títols de tècnic es-
portiu i tècnic esportiu superior en bàsquet,
s’aproven els corresponents ensenyaments
mínims i es regulen les proves d’accés a
aquests ensenyaments (BOE núm. 73, de
26.3.2005), exigeix per poder accedir-hi, a
més de la titulació corresponent, la supera-
ció d’una prova específica.

El Reial decret 320/2000, de 3 de març,
pel qual s’estableixen els títols de tècnic es-

portiu i tècnic esportiu superior en les es-
pecialitats de futbol i futbol sala, s’aproven
els corresponents ensenyaments mínims i
es regulen les proves i els requisits d’accés
a aquests ensenyaments (BOE núm. 76, de
29.3.2000), exigeix per poder accedir-hi, a
més de la titulació corresponent, la supera-
ció d’una prova específica.

El Reial decret 361/2004, de 5 de març,
pel qual s’estableixen els títols de tècnic es-
portiu i tècnic esportiu superior en handbol,
s’aproven els corresponents ensenyaments
mínims i es regulen les proves i els requisits
d’accés a aquests ensenyaments (BOE
núm. 71, de 23.3.2004), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació correspo-
nent, la superació d’una prova específica.

Atès que la superació de les proves espe-
cífiques d’accés és un requisit per accedir a
aquests ensenyaments i que correspon al De-
partament d’Educació i Universitats regular-
ne l’aplicació i la inspecció,

Resolc:

—1 Convocatòria
1.1 Es convoquen les proves específi-

ques d’accés al primer nivell d’atletisme, del
grau mitjà dels ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport en l’es-
pecialitat d’atletisme.

1.2 Es convoquen les proves específi-
ques d’accés al primer nivell de bàsquet, del
grau mitjà dels ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport en l’es-
pecialitat de bàsquet.

1.3 Es convoquen les proves específi-
ques d’accés al primer nivell de futbol i fut-
bol sala, del grau mitjà dels ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’es-
port en les especialitats de futbol i futbol
sala.

1.4 Es convoquen les proves específi-
ques d’accés al primer nivell d’handbol, del
grau mitjà dels ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport en l’es-
pecialitat d’handbol.

—2 Objectiu
L’objectiu d’aquestes proves és demos-

trar que les persones aspirants posseeixen
la condició física i les destreses específiques
per poder cursar amb aprofitament els en-
senyaments a què volen accedir.

—3 Calendari i lloc de realització de les
proves

3.1 Les proves específiques de les es-
pecialitats d’atletisme, bàsquet, futbol, fut-
bol sala i handbol es desenvoluparan entre
els dies 1 i 15 de juliol de 2006.

3.2 Totes les proves convocades es po-
dran dur a terme en una o més jornades,
segons el nombre de persones aspirants
inscrites i les condicions meteorològiques.

3.3 El lloc i el calendari de presentació
i realització de les proves es publicarà al tau-
ler d’anuncis i a les pàgines web dels cen-
tres que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, no més tard del dia 23 de juny
de 2006, per a totes les especialitats con-
vocades.

3.4 Els tribunals corresponents determi-
naran els llocs i els aspectes organitzatius

per la realització de les proves i podran
modificar els temps de referència i canviar
l’emplaçament de la prova en funció de les
condicions meteorològiques i l’estat del ter-
reny.

—4 Inscripció a les proves
4.1 La inscripció a les proves per a les

especialitats d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i handbol es realitzarà del dia 1
al dia 23 de juny de 2006.

4.2 La inscripció a les proves es po-
drà realitzar en els centres públics deta-
llats a l’annex d’aquesta Resolució. Els
impresos de sol·licitud estaran disponibles
en aquests centres i a la pàgina web del
Departament d’Educació i Universitats:
http://www.gencat.net/educacio.

4.3 Aquesta sol·licitud constarà d’un joc
de tres còpies que cal imprimir a través d’In-
ternet, de les quals no se n’ha de fer còpies
atès que cada sol·licitud té un número de
referència diferenciat.

4.4 La inscripció a les proves estarà
subjecta a l’abonament del preu públic cor-
responent.

El pagament d’aquest preu s’ha d’efec-
tuar en qualsevol de les oficines de “la Caixa”
o la Caixa de Catalunya, la qual, mitjançant
transacció RIN, validarà mecànicament l’im-
près de sol·licitud i hi estamparà el segell
de l’entitat, de manera que la persona inte-
ressada, amb el full que li correspon, pugui
acreditar-ne l’abonament. El pagament tam-
bé podrà realitzar-se a través dels caixers
de ServiCaixa. La manca de pagament o
l’abonament fora de termini en determinarà
l’exclusió de la persona aspirant.

4.5 La sol·licitud haurà d’anar acompa-
nyada d’una fotocòpia del document naci-
onal d’identitat o del passaport i del justifi-
cant de l ’abonament del  preu públ ic
corresponent.

4.6 Les persones amb discapacitats que
requereixin d’una adaptació de les proves a
les seves limitacions han d’acreditar el re-
coneixement del grau de disminució amb un
certificat del CAD (Centre d’Atenció al Dis-
minuït) del Departament de Benestar i famí-
lia, que informi del grau de discapacitat
reconeguda, o document equivalent. En el
cas que es presenti una còpia d’aquesta
documentació, s’haurà de confrontar amb
l’original en el moment de presentar-la.

4.7 D’acord amb el que s’estableix en
l’article 10 del Reial decret 1913/1997, de
19 de desembre, que configura com a en-
senyaments de règim especial els que con-
dueixen a l’obtenció de titulacions de tèc-
nics esportius, aprova les directrius generals
dels títols i els corresponents ensenyaments
mínims, les persones que acreditin la con-
dició d’esportista d’alt nivell de la mateixa
modalitat, disciplina o especialitat esporti-
va estaran exemptes de realitzar la prova
específica d’accés.

Aquest mateix benefici el podran tenir les
persones que acreditin la condició d’espor-
tista d’alt nivell que figurin a les llistes que
aprova semestralment la presidència del
Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’ar-
ticle 17 del Decret 337/2002, de 3 de de-
sembre, sobre l’alt rendiment esportiu
(DOGC núm. 3787, de 23.12.2002), o els
òrgans corresponents d’altres comunitats
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autònomes, prèvia sol·licitud a la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent.

4.8 El llistat de persones admeses i ex-
closes de totes les especialitats convoca-
des, amb indicació de les causes en cas
d’exclusió, es publicarà al tauler d’anuncis
i a les pàgines web dels centres que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució el dia
26 de juny de 2006.

4.9 En cas que el motiu d’exclusió sigui
la manca d’algun document preceptiu, la
persona interessada podrà presentar els
documents que hi manquin fins al dia 29 de
juny de 2006 per a totes les especialitats
convocades. En cas que no ho faci, s’en-
tendrà que desisteix de la sol·licitud de re-
alització de la prova.

4.10 La relació definitiva de persones
aspirants admeses i excloses es farà públi-
ca al tauler d’anuncis i a les pàgines web
dels centres que es detallen a l’annex
d’aquesta Resolució el dia 30 de juny de
2006 per a totes les especialitats convoca-
des.

—5 Efectes i validesa de la prova
La superació de les proves específiques

d’accés que es convoquen en aquesta Re-
solució té una validesa de 18 mesos i per-
met formalitzar la matrícula en qualsevol
centre autoritzat que ofereixi els ensenya-
ments corresponents, sempre que s’acre-
ditin en el moment de realitzar la matrícula
els requisits següents:

a) Per als ensenyaments de primer nivell:
Títol de graduat en educació secundària

obligatòria o equivalent, a efectes acadè-
mics, o tenir 18 anys i disposar del certifi-
cat de superació de la prova d’accés de ca-
ràcter general a tècnic d’esport i a les
formacions esportives de nivell 1 o equiva-
lent.

b) Per als ensenyaments de segon nivell:
Certificat de superació del primer nivell de

l’especialitat corresponent.

—6 Tribunal avaluador
6.1 La Direcció General de Formació

Professional i Educació Permanent desig-
narà, per a les proves de cada especialitat,
els tribunals avaluadors, que tindran la fun-
ció d’organitzar-les i desenvolupar-les, i que
estaran formats per:

a) Un/a president/a, que serà un/a funci-
onari/ària del Departament d’Educació i Uni-
versitats, i tindrà la funció de garantir-ne el
correcte desenvolupament.

b) Un/a secretari/a, que serà un/a funci-
onari/ària del Departament d’Educació i Uni-
versitats, i tindrà la funció d’estendre les
actes del desenvolupament de les proves i
certificar que s’ajusten al que estableix
aquesta Resolució i la normativa regulado-
ra.

c) Un mínim de tres vocals, que complei-
xin els requisits de titulació o certificació es-
tablerts en el Reial decret 254/2004, de 13
de febrer, en l’especialitat d’atletisme, el
Reial decret 234/2005, de 4 de març, en
l’especialitat de bàsquet, el Reial decret 320/
2000, de 3 de març, en les especialitats de
futbol i futbol sala, i el Reial decret 361/2004,
de 5 de març, en l’especialitat de handbol,
que tindran la funció de valorar les actuaci-
ons de les persones aspirants.

6.2 El tribunal podrà designar persones
assessores i personal de suport que parti-
cipin en l’organització i el control de les
proves i puguin aportar informació durant
les sessions d’avaluació.

6.3 Per regular la indemnització corres-
ponent al personal que depèn del Departa-
ment d’Educació i Universitats, els tribunals
estaran inclosos dins la categoria tercera,
als efectes que preveu el Decret 201/1993,
de 27 de juliol, de modificació del 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 indem-
nitzacions.

6.4 Abans de l’inici de la prova i durant
el desenvolupament, els membres del tribu-
nal podran comprovar la identitat de les
persones aspirants.

6.5 Amb una antelació no inferior a deu
dies, respecte el moment de fer les proves,
es publicarà al tauler d’anuncis i a les pàgi-
nes web dels centres que es detallen a l’an-
nex d’aquesta Resolució la composició es-
pecífica de cadascun dels tribunals als
efectes del que disposen els articles 28 i 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i el procediment administratiu comú.

—7 Contingut i qualificació de la prova
7.1 El contingut i els criteris d’avaluació

de la prova específica d’accés a l’especia-
litat d’atletisme es detallen en l’annex 2 del
Reial decret 254/2004, de 13 de febrer, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic espor-
tiu i tècnic esportiu superior en atletisme,
s’aproven els corresponents ensenyaments
comuns i es regulen les proves d’accés a
aquests ensenyaments.

7.2 El contingut i els criteris d’avaluació
de la prova específica d’accés a l’especia-
litat de bàsquet es detallen en l’annex 2 del
Reial decret 234/2005, de 4 de març, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic espor-
tiu i tècnic esportiu superior en bàsquet,
s’aproven els corresponents ensenyaments
comuns i es regulen les proves i els requi-
sits d’accés a aquests ensenyaments.

7.3 El contingut i els criteris d’avaluació
de les proves especifiques d’accés a les es-
pecialitats de futbol i futbol sala es detallen
en l’annex 2 del Reial decret 320/2000, de
3 de març, pel qual s’estableixen els títols
de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior
en futbol i futbol sala, s’aproven els corres-
ponents ensenyaments comuns i es regu-
len les proves i els requisits d’accés a
aquests ensenyaments.

7.4 El contingut i els criteris d’avaluació
de la prova específica d’accés a l’especia-
litat de handbol es detallen en l’annex 2 del
Reial decret 361/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic espor-
tiu i tècnic esportiu superior en handbol,
s’aproven els corresponents ensenyaments
comuns i es regulen les proves d’accés a
aquests ensenyaments.

7.5 En la qualificació final de les proves
s’utilitzaran els termes “apte o apta” i “no
apte o no apta”. Per obtenir la qualificació
d’apte o apta, les persones aspirants han
de superar les dues parts que formen la
prova.

—8 Publicació dels resultats
Cada tribunal avaluador farà pública la

data de publicació dels resultats provisio-
nals de la qualificació, amb una antelació
mínima de 48 hores, que en tot cas serà
anterior al dia 15 de juliol de 2006. Els re-
sultats definitius de la qualificació, un cop
resoltes les possibles reclamacions, cons-
taran en una acta que es farà pública al
tauler d’anuncis i a les pàgines web dels
centres que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució no més tard del dia 21 de juliol
2006 i, posteriorment, s’arxivarà a les seus
dels tribunals avaluadors corresponents.

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació dels resultats provisionals s’han de
presentar, per escrit, al registre del centre
on s’hagi fet la inscripció a la prova, durant
els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació d’aquests resultats. L’endemà del
darrer dia del termini de presentació de
reclamacions, el tribunal es reunirà per exa-
minar-les i resoldre-les i al dia hàbil següent
publicarà el resultat definitiu de la qualifica-
ció final de la prova i ho notificarà a la per-
sona interessada. De la reunió, se n’ha d’es-
tendre l’acta corresponent.

9.2 Al peu de la llista de publicació dels
resultats definitius s’indicarà el termini i l’òr-
gan davant del qual es podrà presentar la
reclamació.

9.3 La persona interessada podrà reite-
rar la seva reclamació davant la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, per escrit, en el termini de
deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació dels resultats definitius.

La Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent la resoldrà,
amb notificació a la persona interessada i
enviarà còpia a la seu del tribunal avalua-
dor.

—10 Certificació de les proves
Els tribunals emetran un certificat a cada

persona aspirant que hagi obtingut la qua-
lificació d’apte o apta, on consti la data de
publicació de les qualificacions definitives de
la prova.

—11 Conservació de la documentació
L’Escola Catalana de l’Esport, com a seu

del tribunal avaluador de les proves especí-
fiques d’accés a les especialitats d’atletis-
me, bàsquet i handbol, conservarà, durant
un període de tres mesos, la documentació
generada durant la realització de tot el pro-
cediment i n’arxivarà les actes de qualifica-
ció.

L’IES del Centre d’Alt Rendiment Espor-
tiu, com a seu del tribunal avaluador de les
proves específiques d’accés a les especia-
litats de futbol i futbol sala, conservarà, du-
rant un període de tres mesos, la documen-
tació generada durant la realització de tot el
procediment i n’arxivarà les actes de qua-
lificació.

—12 Tramesa de la documentació
L’IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu i

l’Escola Catalana de l’Esport, en un termini
de deu dies hàbils a partir de l’endemà de
la publicació dels resultats de les qualifica-
cions definitives, com a seus dels tribunals
avaluadors, faran arribar una còpia de les
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actes de qualificació i un resum estadístic
on hi consti el nombre de persones inscri-
tes, presentades i aptes.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el Conseller d’Educació i Universi-
tats, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 23 de maig de 2006

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

ANNEX

Centres d’inscripció a la prova específica
d’accés de l’especialitat d’atletisme

Codi: 08065640.
Denominació: Escola Catalana de l’Esport.
Adreça: c. Sant Mateu, s/n.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08950.
Telèfon: 93.480.49.05.
Pàgina web:
http://www16.gencat.net/esport/escola.
Titularitat: centre públic.

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.es/ies-cal-lipolis.
Titularitat: centre públic.

Centres d’inscripció a la prova específica
d’accés de l’especialitat de bàsquet

Codi: 08065640.
Denominació: Escola Catalana de l’Esport.
Adreça: c. Sant Mateu, s/n.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08950.
Telèfon: 93.480.49.05.
Pàgina web:
http://www16.gencat.net/esport/escola.
Titularitat: centre públic.

Codi: 17000305.
Denominació: IES Pere Alsius i Torrent.
Adreça: c. Sardana, 122.
Municipi: Banyoles.
Localitat: Girona.
Codi postal: 17820.
Telèfon: 972.57.09.91.
Pàgina web:
http://www.xtec.es/iesperealsius.
Titularitat: centre públic.

Codi: 25002787.
Denominació: IES Joan Oró.
Adreça: ctra. de Saragossa km 464,2.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi postal: 25194.
Telèfon: 973.26.83.99.
Pàgina web:
http://www.xtec.net/centres/c5002787.
Titularitat: centre públic.

Centres d’inscripció a la prova específica
d’accés de les especialitats de futbol i fut-
bol sala

Codi: 08046694.
Denominació: IES Centre d’Alt Rendiment
Esportiu.
Adreça: c. de l’Alcalde Barnils, s/n.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08190.
Telèfon: 93.675.39.50.
Pàgina web: http:/www.car.edu/iescar.
Titularitat: centre públic.

Codi: 17000305.
Denominació: IES Pere Alsius i Torrent.
Adreça: c. Sardana, 122.
Municipi: Banyoles.
Localitat: Girona.
Codi postal: 17820.
Telèfon: 972.57.09.91.
Pàgina web:
http://www.xtec.es/iesperealsius.
Titularitat: centre públic.

Codi: 25002787.
Denominació: IES Joan Oró.
Adreça: ctra. de Saragossa km 464,2.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi postal: 25194.
Telèfon: 973.26.83.99.
Pàgina web:
http://www.xtec.net/centres/c5002787.
Titularitat: centre públic.

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.es/ies-cal-lipolis.
Titularitat: centre públic.

Codi: 430066101.
Denominació: IES Montsià.
Adreça: c. Madrid, 35-49.
Municipi: Amposta.
Localitat: Tarragona.
Codi postal: 43870.
Telèfon: 977.70.00.43.
Pàgina web: http://www.xtec.es/iesmontsia.
Titularitat: centre públic.

Centres d’inscripció a la prova específica
d’accés de l’especialitat de handbol

Codi: 08065640.
Denominació: Escola Catalana de l’Esport.
Adreça: c. Sant Mateu, s/n.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08950.

Telèfon: 93.480.49.05.
Pàgina web:
www16.gencat.net/esport/escola.
Titularitat: centre públic.

Codi: 25002787.
Denominació: IES Joan Oró.
Adreça: ctra. de Saragossa km 464,2.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi postal: 25194.
Telèfon: 973.26.83.99.
Pàgina web:
www.xtec.net/centres/c5002787.
Titularitat: centre públic.

Codi: 43004438.
Denominació: IES Joaquim Bau.
Adreça: avinguda Estadi, 14.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tarragona.
Codi postal: 43500.
Telèfon: 977.50.13.10.
Pàgina web: http://www.xtec.es/iesjbau.
Titularitat: centre públic.

(06.143.078)

RESOLUCIÓ EDU/1685/2006, de 22 de
maig, per la qual es convoca concurs pú-
blic per a la selecció d’instituts d’educació
secundària que imparteixen formació pro-
fessional, per ser inclosos en el Projecte de
qualitat i millora contínua a partir del curs
2006-2007.

El Departament d’Educació i Universitats
impulsa, mitjançant el Projecte de qualitat i
millora contínua, experiències per a la mi-
llora de la gestió en els instituts d’educació
secundària que imparteixen formació pro-
fessional específica. Aquest projecte cons-
ta de cursos i seminaris específics, de jor-
nades d’intercanvi d’experiències i, sobretot,
de l’agrupació dels centres en xarxes de tre-
ball, organitzades en quatre nivells, amb
l’objectiu de donar-se suport mútuament i
compartir experiències, metodologies i no-
ves eines de gestió i millora. Els quatre ni-
vells són: el primer, anomenat D, d’iniciació;
el segon, C, de creació i desenvolupament
progressiu del sistema de gestió; el tercer,
B, d’implantació, certificació i extensió del
sistema de gestió, i el quart, A, de conso-
lidació del sistema de gestió, impuls de
noves millores en la gestió, la planificació
estratègica i l’aplicació de models d’ex-
cel·lència.

El Pla general de formació professional a
Catalunya fou aprovat pel Govern el dia 27
d’agost de 2002 i comprèn diversos àmbits
generals d’actuació, entre els quals hi ha el
de la millora de la qualitat de la formació
professional, que es concreta, entre altres
programes, mitjançant aquest Projecte de
qualitat i millora contínua.

En l’actualitat, cinquanta centres públics,
d’arreu de Catalunya, participen en aques-
ta experiència, agrupats en xarxes de tre-
ball, dels quals 20 tenen acreditada la im-
plantació d’un sistema de gestió de la
qualitat del centre basat en normes i mo-
dels de qualitat reconeguts internacional-
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ment, que cerca la intervenció sistemàtica,
la revisió i la millora contínua dels principals
àmbits d’actuació educativa i d’organitza-
ció interna. La resta de centres es troba en
diferents fases del procés.

La valoració global positiva realitzada pels
centres que hi participen i la maduresa
d’aquesta experiència aconsella ampliar-ne
l’abast amb 10 centres públics més, mitjan-
çant aquesta convocatòria, adreçada a tots
els centres públics interessats en la partici-
pació en aquest Projecte de qualitat i millo-
ra contínua, de manera que s’assoleixi la
xifra de gestió de seixanta centres, prevista
per al curs 2006-2007.

Mitjançant aquests sistemes de gestió es
vol ajudar els centres a: orientar les seves
actuacions per donar resposta a les neces-
sitats formatives de l’alumnat, les famílies,
les empreses, l’entorn social i els requeri-
ments establerts; potenciar estratègies de
desenvolupament i implicació de les perso-
nes que hi treballen; gestionar, de manera
sistemàtica i transparent, els processos que
es desenvolupen; fonamentar la gestió dels
processos en els fets, la mesura i la infor-
mació; fomentar la cultura de la millora
contínua, la innovació i l’intercanvi de bo-
nes pràctiques amb altres centres; promoure
el compromís col·lectiu i la coherència d’ob-
jectius en la definició i el desenvolupament
dels valors, les polítiques i les estratègies
de centre; impulsar la definició i la gestió de
nous àmbits d’autonomia que contribueixin
a la millora global del centre i, orientar el
centre cap a la consecució de bons resul-
tats en relació amb els seus objectius.

Per tot l’exposat,

Resolc:

Article 1
Convocar concurs públic per a la selec-

ció de fins a deu instituts d’educació secun-
dària que imparteixin formació professional
per ser inclosos en el Projecte de qualitat i
millora contínua durant el curs 2006-2007,
i completar els compromisos de participa-
ció dels centres que ja hi són inclosos.

Article 2
Aprovar les bases reguladores per les

quals es regirà aquesta convocatòria, que
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 3
Publicar la relació dels instituts d’educa-

ció secundària que participen actualment en
el Projecte de qualitat i millora contínua, la
qual consta a l’annex 3 d’aquesta Resolu-
ció.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol

altre que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de maig de 2006

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

ANNEX 1

Bases generals

—1 Objecte de la convocatòria
L’objectiu d’aquesta convocatòria és la

selecció de fins a deu instituts d’educació
secundaria que imparteixin formació profes-
sional per ser inclosos en el Projecte de
qualitat i millora contínua a partir del curs
2006-2007.

Els compromisos de participació que re-
cullen aquestes bases per als centres que
siguin seleccionats, seran també d’aplica-
ció a tots els centres que actualment es
troben inclosos en el Projecte de qualitat i
millora.

—2 Descripció del projecte
2.1 El Projecte de qualitat i millora con-

tínua que duu a terme la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent té com a finalitat impulsar la cultura de
la qualitat en els centres docents i ajudar a
definir, implantar i avaluar un model de ges-
tió que cerqui la qualitat global de l’institut,
per aconseguir:

a) Orientar, de manera permanent, el fun-
cionament del centre cap a la millora con-
tínua de la qualitat de l’ensenyament que
s’hi imparteix.

b) Satisfer les necessitats i les expecta-
tives dels sectors que reben o utilitzen, di-
rectament o indirecta, els serveis del cen-
tre: alumnat, famílies, empreses, centres
superiors, entorn social i altres.

c) Aconseguir la satisfacció de l’equip
humà que hi treballa.

d) Aconseguir els objectius fixats per a
l’obtenció dels resultats clau del centre, és
a dir, l’excel·lència en els resultats.

2.2 Objectius específics del projecte.
a) Definir un sistema de gestió de l’insti-

tut basat en quatre pilars fonamentals: la
planificació, l’execució, l’avaluació i la mi-
llora contínua de totes les activitats que s’hi
realitzen.

b) Desenvolupar models de planificació i
direcció estratègica, així com els instruments
de seguiment i avaluació de l’institut.

c) Realitzar processos periòdics d’auto-
avaluació global del centre i definir quadres
d’indicadors dels diferents processos i ac-
tivitats que es desenvolupen en el centre,
per tal de poder obtenir dades que perme-
tin endegar plans i processos sistemàtics
d’avaluació i millora.

d) Desplegar plans de millora de l’ense-
nyament que imparteix el centre, mitjançant
l’ús de metodologies de qualitat i la partici-
pació en equips de treball dels diferents
membres de la comunitat educativa, d’acord
amb la millora a realitzar: professorat, per-
sonal d’administració i serveis, alumnat i
famílies, entre altres.

e) Desplegar sistemes de recollida i anà-
lisi de l’opinió i les necessitats dels mem-
bres de la comunitat educativa: professo-
rat, personal d’administració i serveis,
alumnat i famílies com també de l’entorn
social i econòmic del centre, sobre el fun-
cionament i l’ensenyament que s’hi impar-
teix.

f) Formar persones del centre en meto-
dologies de millora de la qualitat i d’autoa-
valuació, com també de dinamització
d’equips de millora.

g) Gestionar les activitats docents i no
docents del centre, de manera sistemàtica,
d’acord amb els processos prèviament
definits, tot comparant els resultats obtin-
guts amb els previstos i prenent les mesu-
res correctives o de millora adients.

h) Consolidar una estructura organitzati-
va en el centre que planifiqui, impulsi, ava-
luï, millori i segueixi les estratègies de qua-
litat.

i) Implicar equips de persones de l’insti-
tut (professorat, alumnat, personal d’admi-
nistració i serveis, famílies i altres) en el des-
envolupament d’estratègies de qualitat i el
pla de millora.

j) Valorar els processos i els resultats de
les actuacions endegades i proposar actu-
acions generals de millora.

—3 Intervenció de la Inspecció d’Educa-
ció en el projecte de qualitat i millora con-
tínua. La intervenció de la Inspecció d’Edu-
cació consistirà en: supervisar i avaluar el
desenvolupament del Projecte de qualitat i
millora contínua; realitzar l’avaluació global
diagnòstica dels centres de nova incorpo-
ració; realitzar l’avaluació global diagnòsti-
ca de la resta de centres que participen en
el projecte, de manera progressiva i de comú
acord amb la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent i formar
part de l’equip d’auditors amb les entitats
externes d’acreditació en la realització de
les auditories externes de certificació i de
seguiment del sistema de gestió de la qua-
litat.

—4 Requisits de participació
4.1 Generals.
Poden participar en aquesta convocatò-

ria els instituts d’educació secundària de
titularitat pública de Catalunya que reunei-
xin tots els requisits següents:

a) Impartir dos o més cicles formatius de
formació professional específica.

b) Disposar d’un pla d’actuació, aprovat
pel claustre, que inclogui objectius i actua-
cions relacionades amb el tema de la gestió
de la qualitat temporitzats i un compromís
explícit de la direcció d’assumir i liderar el
centre cap a la integració de la gestió de la
qualitat i la millora contínua, com a sistema
únic de gestió en el centre.

c) Disposar de la documentació norma-
tiva actualitzada que exigeix el Departament
d’Educació i Universitats: projecte educatiu
de centre, projecte curricular de centre, re-
glament de règim interior, programacions,
pla d’acció tutorial, programació general del
centre i memòria anual. Aquesta documen-
tació ha d’estar clarament identificada com
a documentació del centre i disponible per
a qualsevol membre de la comunitat edu-
cativa.
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d) Designar una persona, amb coneixe-
ments de gestió de la qualitat d’un centre
educatiu, com a coordinadora del Projecte
de qualitat i millora contínua. En cas que el
centre no disposi de la persona amb la for-
mació adequada, haurà d’assignar-ne una
que estigui en disposició d’assistir als cur-
sos de formació inicial en qualitat i millora
contínua que organitza aquesta Direcció
General.

La persona coordinadora del projecte s’ha
de designar preferentment d’entre les que
tinguin la destinació definitiva en el centre i,
en tot cas, la designació s’ha de fer tenint
present la previsió de continuïtat al llarg del
projecte.

e) Disposar de professorat amb una for-
mació bàsica mínima en metodologies de
gestió de la qualitat o que estigui en dispo-
sició d’assistir als cursos que organitza la
Direcció General.

f) Aprovar, per part del claustre, la parti-
cipació en el projecte.

g) Aprovar, per part del consell escolar
del centre, la participació en el projecte.

4.2 Els centres que imparteixen forma-
ció professional i tinguin autoritzat un Pla Es-
tratègic pel Departament d’Educació i Uni-
versitats d’acord amb la Resolució EDC/
3309/2005, de 8 de novembre, per la qual
s’autoritzen plans estratègics per a la pro-
moció de l’autonomia dels centres docents
públics per al període 2005-2009, podran
incorporar-se directament al projecte de
qualitat i millora contínua sense cap més re-
quisit que el compliment dels fixats en el
4.1.a, c, d, i e d’aquestes bases.

—5 Obligacions dels centres
La participació en el procés de selecció

suposa l’acceptació dels compromisos se-
güents:

a) Incorporar-se al Projecte el proper curs
acadèmic 2006-2007, formant part d’algu-
na de les Xarxes de nivell D (iniciació) i
d’acord amb la planificació que disposi la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.

b) Assumir que el lideratge i la implanta-
ció del projecte de qualitat i millora contí-
nua en el centre correspon al director/a, al
coordinador/a del projecte i a la resta de
l’equip directiu.

c) Constituir dos o més equips de millora
per al desenvolupament del pla d’actuació,
d’acord amb els resultats de l’autoavalua-
ció i/o de l’avaluació global diagnòstica.

d) Participar en les activitats individuals i
grupals de desplegament del projecte de
qualitat i millora contínua de la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, entre les quals cal destacar
les reunions mensuals de xarxa, la consti-
tució d’una comissió de qualitat en el cen-
tre i la participació en les activitats de for-
mació de la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent.

e) Seguir el programa general de treball
de la xarxa on s’integri el centre, establert
des del Servei de Suport a la Gestió dels
Centres de Formació Professional i Ense-
nyaments Esportius.

f) Implementar progressivament, d’acord
amb el programa de formació de la xarxa,
les noves metodologies fins a treballar-hi ple-

nament en un període de tres cursos des
de l’inici del projecte, en el qual el centre ha
d’estar en condicions assolir la certificació
de qualitat, si el centre així ho decideix, o
de treballar-hi plenament en les seves me-
todologies, objectius i amb el programa
comú de la resta de centres certificats (cen-
tres de nivell A).

g) Un cop assolida la certificació tots els
centres han de mantenir-la durant com a
mínim 2 certificacions consecutives (6 anys).

h) Desenvolupar models de planificació i
de gestió estratègica que contribueixen a
l’assoliment de nous àmbits d’autonomia i
a la millora global del centre.

i) Qualsevol variació o desviació dels
punts anteriors, haurà de ser acordada amb
la Direcció General de Formació Professio-
nal i Educació Permanent.

—6 Tramitació de la sol·licitud
6.1 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-

tor general de Formació Professional i Edu-
cació Permanent, segons el model que fi-
gura a l’annex 2 d’aquesta Resolució i que
es troba a l’adreça http://www.gencat.net/
educacio. Es poden presentar directament
al Departament d’Educació i Universitats,
als serveis territorials, o bé per qualsevol
dels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.
En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’haurà de fer en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada per la persona funcio-
nària de correus, abans de ser certificada.
El termini per presentar les sol·licituds s’ini-
ciarà a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 30
de juny de 2006.

6.2 A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi:
a) Un Pla d’actuació inicial aprovat, que

ha de contenir, almenys, la informació se-
güent: el propòsit o el motiu o els motius
que justifiquin l’interès en participar-hi, els
objectius, les estratègies, els terminis d’exe-
cució, els recursos que hi destinarà el cen-
tre i els mecanismes d’avaluació.

b) La data de l’aprovació de la participa-
ció en el projecte per part del claustre.

c) La data de l’aprovació de la participa-
ció en el projecte per part del consell esco-
lar del centre.

—7 Criteris de valoració
7.1 Per a la valoració del projecte es tin-

drà en compte:
a) La consideració que té l’institut de la

gestió de la qualitat com a estratègia global
de centre. Els vincles de l’IES amb el seu
entorn socioproductiu: la relació i implica-
ció de l’IES amb altres entitats o instituci-
ons empresarials, sindicals, locals o soci-
als, en matèria de formació professional.

b) El Pla d’actuació que presenta el cen-
tre i la proporció de vots favorables del
claustre.

c) El grau de formació del professorat en
les metodologies de qualitat i millora contí-
nua i el nombre de professorat format.

7.2 La documentació normativa actua-
litzada: el projecte educatiu de centre, el
projecte curricular de centre, el reglament

de règim interior, les programacions, el pla
d’acció tutorial i la programació general del
centre, si be no cal presentar-la, ha d’estar
a disposició de la comissió avaluadora .

7.3 Els centres que imparteixen forma-
ció professional i tinguin autoritzat un Pla
estratègic pel Departament d’Educació i
Universitats d’acord amb la Resolució
EDC/3309/2005, de 8 de novembre, per
la qual s’autoritzen plans estratègics per
a la promoció de l’autonomia dels centres
docents públics per al període 2005-2009,
tindran plaça reservada sempre que com-
pleixin els requisits de participació fixats
en l’apartat 4.1.a, c, d, i e d’aquestes
bases.

—8 Selecció dels projectes
8.1 El director general de Formació Pro-

fessional i Educació Permanent resoldrà
aquesta convocatòria, un cop vista la pro-
posta de la comissió avaluadora, que esta-
rà integrada per:

El subdirector general de Planificació i Or-
ganització de la Formació Professional, que
actuarà de president.

El subdirector general de la Inspecció
d’Educació, o persona en qui delegui.

El cap de Servei de Suport a la Gestió de
Centres de Formació Professional i Ense-
nyaments Esportius.

Un/a tècnic/a del Servei de Suport a la
Gestió de Centres de Formació Professio-
nal i Ensenyaments Esportius, que actuarà
com a secretari/ària.

La comissió avaluadora podrà demanar
informació complementària sobre un centre
determinat als serveis territorials i a la coor-
dinació territorial de la formació professio-
nal.

8.2 La resolució que aprovi els projec-
tes seleccionats es farà pública als taulers
d’anuncis del Departament d’Educació i Uni-
versitats i dels seus serveis territorials, abans
del 22 de juliol de 2006.

8.3 En cas de desvinculació dels insti-
tuts que participin en el Projecte de qualitat
i millora contínua, s’actualitzarà la resolució
dels projectes seleccionats amb les baixes
corresponents i, si escau, amb les inclusi-
ons de nous instituts segons l’ordre de
selecció.

—9 Dotació de recursos
9.1 Els IES seleccionats rebran per part

de la Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent:

a) Assessorament en els models de ges-
tió de qualitat i millora contínua.

b) Formació, a través de la xarxa inter-
centres, adreçada al director o directora, co-
ordinador o coordinadora de qualitat i, even-
tualment, a altres membres de l’equip de
direcció i coordinació.

c) Assistència específica de la inspecció
educativa per a la realització de l’avaluació
global diagnostica al principi i final de cada
període (cicles de 3 anys).

c) Documentació, en suport paper o di-
gital, per a la gestió del programa de qua-
litat i millora contínua (models i exemples
d’altres centres).

d) El programari informàtic per la gestió
del sistema de qualitat.

e) El finançament de les despeses deri-
vades de la certificació externa en els cen-
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tres que depenen del Departament d’Edu-
cació i Universitats.

9.2 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent es com-
promet a facilitar la formació i els mitjans
necessaris que en cada moment es deter-
minin, per implementar i desenvolupar un
sistema de gestió que cerqui la qualitat total
a l’institut.

9.3 Reconeixement del càrrec de coor-
dinador/a de qualitat del centre per part del
Departament d’Educació i Universitats.

9.4 Els centres certificats disposaran de
places reservades en la convocatòria per a
l’autorització de plans estratègics per a la
promoció de l’autonomia de centres.

—10 Desenvolupament del projecte
Els IES seleccionats desenvoluparan el

projecte mitjançant:
a) La integració en la xarxa de treball in-

tercentres corresponent.
b) La participació, a través del campus

virtual, d’intercanvi d’experiències i recur-
sos.

c) La participació a les jornades i troba-
des de les xarxes de qualitat per a l’inter-
canvi d’experiències i bones pràctiques.

d) El desenvolupament de les actuacions
establertes en el programa de treball definit
per la Direcció General: 1) realització d’au-
toavaluacions mitjançant el model europeu
de gestió de la qualitat i elaboració d’un pla
de millora; 2) creació d’equips de millora; 3)
elaboració i implantació d’un model de ges-
tió de la qualitat del centre i, si escau, cer-
tificació, i 4) desenvolupament de la plani-
ficació estratègica i un sistema o quadre
d’indicadors per la coordinació de la infor-
mació i l’avaluació integral del centre, com
a eines de gestió, d’acord amb la Resolució
EDC/889/2006, de 5 d’abril, de convocatò-
ria pública per a l’autorització de plans es-
tratègics per a la promoció de l’autonomia
dels centres docents públics per al període
2006-2010.

—11 Certificació de les activitats
11.1 Les reunions de xarxa formen part

del programa de formació permanent i, com
a tal, són certificables per la Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Educació
Permanent, com a activitats de formació per
al professorat participant, si es compleixen
les condicions establertes.

11.2 Tenen la consideració d’activitat
d’innovació educativa, sempre que es du-
guin a terme durant tot un curs acadèmic,
les activitats següents:

a) La coordinació del projecte en el centre.
b) La participació en l’equip o equips de

millora del centre.
c) La participació com a membre de la

comissió de qualitat del centre.
d) La participació com a persones audi-

tores en altres centres de la xarxa.
e) La participació en l’autoavaluació i

l’elaboració del pla de millora del centre.
A cada persona participant a les activi-

tats esmentades li correspon un sol certifi-
cat per curs, encara que participi en més
d’una.

11.3 El director o directora del centre
trametrà a la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent la infor-
mació següent:

a) Un cop començat el curs, la relació de
persones (nom, cognoms i NIF) que porta-
ran a terme totes les activitats previstes en
l’apartat 11.2.

b) Durant la primera quinzena del mes de
juliol de 2007, la relació de persones (nom,
cognoms i NIF) que durant tot el curs 2006-
2007 han dut a terme efectivament les ac-
tivitats previstes a l’apartat 11.2.

La Direcció General de Formació Profes-
sional i Educació Permanent n’emetrà el cer-
tificat corresponent durant el mes de setem-
bre de 2007.

—12 Memòria de seguiment i avaluació del
projecte

Un cop finalitzat el primer any del projec-
te, i abans del 30 de juny de 2007, els IES
en trametran una memòria del desplega-
ment, la situació dins el centre i la valoració
que en fa el propi centre, a la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent.

Del resultat d’aquesta memòria i de la va-
loració que en facin els responsables del
projecte es derivarà la decisió de romandre
en el mateix nivell, de passar al següent o
de finalitzar la participació en aquest pro-
jecte.

ANNEX 2

Contingut de la sol·licitud

Dades de l’IES: nom, adreça, codi del
centre, telèfon i correu electrònic.

Dades de la persona coordinadora del
projecte: nom i cognoms, NIF, especialitat
docent, situació administrativa en el centre
i correu electrònic.

Data de l’aprovació, per part del claus-
tre, de la participació en el projecte, i indi-
cació de la distribució de vots: nombre de
membres del claustre presents en la vota-
ció, a favor, en contra i abstencions o vots
en blanc.

Data de l’aprovació, per part del consell
escolar del centre, de la participació en el
projecte.

Nom i cognoms del director o directora.

Nom i cognoms del secretari o secretària.

Segell del centre.

ANNEX 3

Centres participants actualment

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA
I(CIUTAT)

Codi: 08013275.
Nom: IES-SEP Escola del Treball.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08052839.
Nom: IES Bonanova.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08034205.
Nom: IES-SEP La Guineueta.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08014401.
Nom: IES-SEP Mare de Déu de la Mercè.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08034709.
Nom: IES Narcís Monturiol.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08044053.
Nom: IES Salvador Seguí.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08044934.
Nom: IES Meridiana.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08013469.
Nom: IES Rambla Prim.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08014188.
Nom: IES Josep Serrat i Bonastre.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08014115.
Nom: IESM Ferran Tallada.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08032385.
Nom: IESM Escola de Mitjans Audiovisuals.
Localitat: Barcelona.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Codi: 08035362.
Nom: IES-SEP de Mollet.
Localitat: Mollet del Vallès.

Codi: 08044594.
Nom: IES Giola.
Localitat: Llinars del Vallès.

Codi: 08001421.
Nom: IES La Pineda.
Localitat: Badalona.

Codi: 08020462.
Nom: IES-SEP Lacetània.
Localitat: Manresa.

Codi: 08019371.
Nom: IES Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.

Codi: 08019401.
Nom: IES Provençana.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.

Codi: 08035313.
Nom: IES Quercus.
Localitat: Sant Joan de Vilatorrada.

Codi: 08037176.
Nom: IES La Bastida.
Localitat: Santa Coloma de Gramenet.

Codi: 08043486.
Nom: IES Manolo Hugué.
Localitat: Caldes de Montbui.

Codi: 08054034.
Nom: IES Gallecs.
Localitat: Mollet del Vallès.

Codi: 08031022.
Nom: IES de Vic.
Localitat: Vic.

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Codi: 08025605.
Nom: IES Camps Blancs.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.

Codi: 08016781.
Nom: IES-SEP Esteve Terradas i Illa.
Localitat: Cornellà de Llobregat.
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Codi: 08043681.
Nom: IES Marianao.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.

Codi: 08019654.
Nom: IES-SEP Milà i Fontanals.
Localitat: Igualada.

Codi: 08017131.
Nom: IES Severo Ochoa.
Localitat: Esplugues de Llobregat.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Codi: 08024893.
Nom: IES-SEP Castellarnau.
Localitat: Sabadell.

Codi: 08030339.
Nom: IES Escola Industrial.
Localitat: Sabadell.

Codi: 08043516.
Nom: IES Santa Eulalia.
Localitat: Terrassa

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Codi: 17000330.
Nom: IES Josep Brugulat.
Localitat: Banyoles.

Codi: 17002399.
Nom: IES-SEP La Garrotxa.
Localitat: Olot.

Codi: 17001735.
Nom: IES-SEP Montilivi.
Localitat: Girona.

Codi: 17004499.
Nom: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Localitat: Girona.

Codi: 17006939.
Nom: IES Santa Eugènia.
Localitat: Girona.

Codi: 17001221.
Nom: IES Narcís Monturiol.
Localitat: Figueres.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi: 25006781.
Nom: IES Alfons Costafreda.
Localitat: Tàrrega.

Codi: 25002799.
Nom: IES-SEP La Caparrella.
Localitat: Lleida.

Codi: 25005442.
Nom: IES Escola del Treball.
Localitat: Lleida.

Codi: 25002726.
Nom: IES-SEP Guindàvols.
Localitat: Lleida.

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Codi: 43009722.
Nom: IES Cal·lípolis.
Localitat: Tarragona.

Codi: 43003653.
Nom: IES-SEP Comte de Rius.
Localitat: Tarragona.

Codi: 43007038.
Nom: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Localitat: Cambrils.

Codi: 43005704.
Nom: IES Francesc Vidal i Barraquer.
Localitat: Tarragona.

Codi: 43004611.
Nom: IES Jaume Huguet.
Localitat: Valls.

Codi: 43006630.
Nom: IES Pere Martell.
Localitat: Tarragona.

Codi: 43000949.
Nom: Escola de Capacitació Agrària Mas
Bové.
Localitat: Constantí.

Codi: 43007385.
Nom: IES Horticultura i Jardineria de Reus.
Localitat: Reus.

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE
L’EBRE

Codi: 43007233.
Nom: IES-SEP de l’Ebre.
Localitat: Tortosa.

Codi: 43006101.
Nom: IES Montsià.
Localitat: Amposta

(06.138.029)

RESOLUCIÓ EDU/1686/2006, de 22 de
maig, per la qual es determina el preu mà-
xim de la prestació del servei escolar de
menjador dels centres educatius de titulari-
tat del Departament d’Educació i Universi-
tats i el preu de l’ajut individual de menja-
dor escolar per a l’alumnat escolaritzat fora
del seu municipi de residència en centres
educatius privats concertats, d’acord amb
la planificació feta al mapa escolar per al
curs escolar 2006-2007.

Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de
maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), es
regula el servei escolar de menjador als
centres educatius de titularitat del Departa-
ment d’Educació i Universitats.

L’article 14 de l’esmentat Decret estableix
que el Departament d’Educació i Universi-
tats determinarà per a cada curs escolar el
preu màxim de la prestació del servei esco-
lar de menjador per als centres educatius
de titularitat del Departament d’Educació i
Universitats.

La disposició addicional 3 del Decret es-
mentat estableix que l’alumnat que estigui
obligat a desplaçar-se fora del seu munici-
pi de residència per inexistència en aquest
municipi d’oferta pública del nivell educa-
tiu corresponent i estigui cursant l’ensenya-
ment obligatori en un centre privat concer-
tat, prèviament determinat pel Departament
d’Educació i Universitats, d’acord amb la
planificació feta al mapa escolar, rebrà els
ajuts individuals de menjador que aquest
estableixi, per fer front a les despeses de-
rivades de la utilització del servei escolar
de menjador.

Per tot això, i a proposta de la Direcció
General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Fixar el preu màxim de la prestació del
servei escolar de menjador dels centres edu-
catius públics de titularitat del Departament
d’Educació i Universitats per al curs esco-
lar 2006-2007 en la quantitat de 5,65 eu-
ros/alumne/dia, IVA inclòs.

El preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador comprèn, a més a més
de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat du-
rant el temps de la prestació del servei de
menjador i els períodes de temps anterior i
posterior des que acaben les classes del
matí fins que comencen les de la tarda.

Quan es tracti de centres d’educació es-
pecial o d’escoles rurals amb un nombre
molt reduït de comensals, el preu màxim
d’aquesta prestació podrà ser augmentat
excepcionalment mitjançant l’autorització
prèvia del servei territorial corresponent, en
funció del nombre de monitors necessaris
per a l’atenció directa al seu alumnat.

—2 Fixar, per al curs escolar 2006-2007,
el preu de l’ajut individual de menjador es-
colar per a l’alumnat que, per manca d’ofer-
ta educativa d’ensenyaments obligatoris,
s’escolaritza fora del seu municipi de resi-
dència en centres educatius privats concer-
tats, prèviament determinats pel Departa-
ment d’Educació i Universitats, d’acord amb
la planificació feta al mapa escolar, en la
quantitat de 5,65 euros/dia.

En el cas dels alumnes matriculats en pla-
ces reservades de centres educatius privats
concertats per resolució dels serveis terri-
torials, d’acord amb el que preveu l’article
17 del Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió de
l’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públics, tin-
dran dret a percebre un ajut de menjador
de fins el mateix import, sempre que aquesta
prestació estigui prevista en l’esmentada re-
solució.

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

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

Barcelona, 22 de maig de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.138.027)
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RESOLUCIÓ EDU/1687/2006, de 23 de
maig, per la qual s’implanten, se suprimei-
xen i es traslladen cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior en diversos centres docents pú-
blics.

Per mitjà de diversos decrets s’ha esta-
blert l’ordenació dels ensenyaments dels
cicles formatius de formació professional
específica, del seu currículum i la seva ava-
luació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de pla-
ces escolars de formació professional es-
pecífica aconsella la reestructuració de
l’oferta per tal d’adequar-la a les necessi-
tats i al millor aprofitament dels recursos
disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació, la supressió i el trasllat
de determinats ensenyaments en diversos
centres docents públics.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior,
aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i ad-
ministratius de l’inici del curs escolar 2006-
2007.

—2 Suprimir els cicles formatius de forma-
ció professional de grau mitjà o de grau su-
perior que es detallen a l’annex 2 d’aquesta
Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i ad-
ministratius de la fi del curs escolar 2005-
2006.

—3 Traslladar els cicles formatius de for-
mació professional de grau mitjà o de grau
superior que es detallen a l’annex 3 d’aques-
ta Resolució en els centres docents públics
que s’indiquen, amb efectes acadèmics i ad-
ministratius de la fi del curs escolar 2005-
2006.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 23 de maig de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX 1

Ensenyaments que s’implanten

CFPM: cicles formatius de formació professional
de grau mitjà; CFPS: cicles formatius de formació
professional de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.

Denominació: IES Anna Gironella de Mun-
det.
Codi de centre: 08012714.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: muntatge i manteniment d’instal·la-
cions de fred, climatització i producció de
calor.

Denominació: IES Escola del Treball.
Codi de centre: 08013275.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: soldadura i caldereria.

Denominació: IES Rambla Prim.
Codi de centre: 08013469.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: instal·lació i manteniment electrome-
cànic de maquinària i conducció de línies.
CFPS: instal·lacions electrotècniques.

Denominació: IES Josep Serrat i Bonastre.
Codi de centre: 08014188.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: equips electrònics de consum.
CFPS: sistemes de regulació i control auto-
màtics.

Denominació: IES Poblenou.
Codi de centre: 08034138.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: comerç.
CFPS: gestió comercial i màrqueting.
CFPS: comerç internacional.

Denominació: IES Bonanova.
Codi de centre: 08035039.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: anatomia patològica i citologia.

Denominació: Institut Català Ensenyament
Secundari a Distància.
Codi de centre: 08045203.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: secretariat.
CFPS: prevenció de riscos professionals.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Alt Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès.

Denominació: IES Alt Penedès.
Codi de centre: 08035362.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: prevenció de riscos professionals.

Comarca: Bages
Municipi: Manresa.

Denominació: IES Guillem Catà.
Codi de centre: 08046761.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: educació infantil.

Comarca: Barcelonès
Municipi: Badalona.

Denominació: IES Eugeni d’Ors.
Codi de centre: 08001443.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: atenció sociosanitària.

Denominació: IES Badalona VII.
Codi de centre: 08042019.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: explotació de sistemes informàtics.

Denominació: IES Pompeu Fabra.
Codi de centre: 08045471.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: operacions de fabricació de produc-
tes farmacèutics.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Denominació: IES Pedraforca.
Codi de centre: 08019319.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: salut ambiental.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Denominació: IES Puig Castellar.
Codi de centre: 08028047.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: desenvolupament d’aplicacions infor-
màtiques.

Denominació: IES Les Vinyes.
Codi de centre: 08034643.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: carrosseria.

Comarca: Garraf
Municipi: Sitges.

Denominació: IES Joan Ramon Benaprès.
Codi de centre: 08043981.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: panificació i rebosteria.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Denominació: IES Joaquim Mir.
Codi de centre: 08043693.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: explotació de sistemes informàtics.

Comarca: Maresme
Municipi: Mataró.

Denominació: IES Thos i Codina.
Codi de centre: 08046748.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: desenvolupament d’aplicacions infor-
màtiques.

Denominació: IES Josep Puig i Cadafalch.
Codi de centre: 08052979.
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Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: atenció sociosanitària.
CFPS: integració social.

Comarca: Osona
Municipi: Manlleu.

Denominació: IES Antoni Pous i Argila.
Codi de centre: 08040552.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: atenció sociosanitària.
CFPS: educació infantil.

Municipi: Tona.

Denominació: SES de Tona.
Codi de centre: 08054277.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: cuina.

Municipi: Torelló.

Denominació: IES Cirviànum de Torelló.
Codi de centre: 08058404.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: explotació de sistemes informàtics.

Municipi: Vic.

Denominació: IES de Vic.
Codi de centre: 08031022.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: comerç internacional.

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: la Garriga.

Denominació: IES Vil·la Romana.
Codi de centre: 08035234.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: administració i finances.
CFPS: producció de fusta i moble.

Municipi: les Franqueses del Vallès.

Denominació: IES Lauro.
Codi de centre: 08052906.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: conducció d’activitats fisicoesporti-
ves en el medi natural.

Municipi: Llinars del Vallès.

Denominació: IES Giola.
Codi de centre: 08044594.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: administració i finances.

Municipi: Mollet del Vallès.

Denominació: IES de Mollet del Vallès.
Codi de centre: 08021594.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: laboratori.

Municipi: Montmeló.

Denominació: IES Montmeló.
Codi de centre: 08052980.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: estètica.

Municipi: Parets del Vallès.

Denominació: IES de Parets del Vallès.
Codi de centre: 08044612.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: instal·lacions electrotècniques.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Castelldefels.

Denominació: IES Mediterrània.
Codi de centre: 08047480.

Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: allotjament.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Denominació: IES Miquel Martí i Pol.
Codi de centre: 08035143.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: salut ambiental.

Municipi: Martorell.

Denominació: IES Joan Oró.
Codi de centre: 08037152.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: carrosseria.
CFPM: cures auxiliars d’infermeria.

Municipi: Sant Andreu de la Barca.

Denominació: IES El Palau.
Codi de centre: 08043671.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: soldadura i caldereria.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.

Denominació: IES Martí Dot.
Codi de centre: 08041519.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: pastisseria i forneria.
CFPS: restauració.

Municipi: Viladecans.

Denominació: IES de Sales.
Codi de centre: 08034621.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: higiene bucodental.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Barberà del Vallès.

Denominació: IES La Romànica.
Codi de centre: 08035349.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: química ambiental.

Denominació: IES Can Planas.
Codi de centre: 08045562.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: serveis al consumidor.

Municipi: Montcada i Reixac.

Denominació: IES La Ferreria.
Codi de centre: 08044533.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: explotació de sistemes informàtics.
CFPS: pròtesis dentals.

Municipi: Ripollet.

Denominació: IES Lluís Companys.
Codi de centre: 08037206.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: atenció sociosanitària.
CFPS: educació infantil.

Municipi: Rubí.

Denominació: IES La Serreta.
Codi de centre: 08053182.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: integració social.

Municipi: Sabadell.

Denominació: IES Castellarnau.
Codi de centre: 08024893.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: salut ambiental.

Denominació: IES de Sabadell.
Codi de centre: 08044624.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: panificació i rebosteria.

Municipi: Terrassa.

Denominació: IES de Terrassa.
Codi de centre: 08030339.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: desenvolupament de projectes
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de ma-
nutenció.

Denominació: IES Santa Eulàlia.
Codi de centre: 08043516.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: laboratori d’imatge.
CFPS: imatge.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
GIRONA

Comarca: Alt Empordà
Municipi: Figueres.

Denominació: IES Alexandre Deulofeu.
Codi de centre: 17004438.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: cures auxiliars d’infermeria.

Municipi: l’Escala.

Denominació: IES El Pedró.
Codi de centre: 17005251.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: gestió administrativa.

Comarca: Baix Empordà
Municipi: Palafrugell.

Denominació: IES Baix Empordà.
Codi de centre: 17002557.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: pastisseria i forneria.

Comarca: Garrotxa
Municipi: Olot.

Denominació: IES La Garrotxa.
Codi de centre: 17002399.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: jardineria.

Denominació: IES Bosc de la Coma.
Codi de centre: 17005893.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: explotació de sistemes informàtics.

Comarca: Gironès
Municipi: Girona.

Denominació: IES Santa Eugènia.
Codi de centre: 17006939.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: instal·lacions electrotècniques.

Comarca: Ripollès
Municipi: Ripoll.

Denominació: IES Abat Oliba.
Codi de centre: 17005704.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: instal·lació i manteniment electrome-
cànic de maquinària i conducció de línies.

Comarca: Selva
Municipi: Blanes.

Denominació: IES Sa Palomera.
Codi de centre: 17000551.
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Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: explotació de sistemes informàtics.
Serveis Territorials d’Educació a Lleida

Comarca: Alt Urgell.
Municipi: la Seu d’Urgell.

Denominació: IES Joan Brudieu.
Codi de centre: 25004188.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: atenció sociosanitària.

Municipi: Oliana.

Denominació: IES Aubenç.
Codi de centre: 25006471.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: gestió administrativa.

Comarca: Pallars Sobirà
Municipi: Sort.

Denominació: IES Hug Roger III.
Codi de centre: 25006291.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: explotació de sistemes informàtics.

Comarca: Pla d’Urgell
Municipi: Mollerussa.

Denominació: IES Agrària d’Urgell.
Codi de centre: 25003202.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: operacions i manteniment de maqui-
nària de construcció.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A TARRAGONA

Comarca: Baix Camp
Municipi: Reus.

Denominació: IES d’Horticultura i Jardine-
ria.
Codi de centre: 43007385.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: prevenció de riscos professionals.

Municipi: Riudoms.

Denominació: IES Joan Guinjoan i Gispert.
Codi de centre: 43007658.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: electromecànica de vehicles.

Comarca: Tarragonès
Municipi: Tarragona.

Denominació: IES Bonavista.
Codi de centre: 43008481.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: equips i instal·lacions electrotècni-
ques.

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

Comarca: Baix Ebre
Municipi: l’Ametlla de Mar.

Denominació: IES Mare de Déu de la Can-
delera.
Codi de centre: 43006976.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: instal·lació i manteniment electrome-
cànic de maquinària i conducció de línies.

Municipi: Roquetes.

Denominació: IES Roquetes.
Codi de centre: 43008420.

Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: perruqueria.

Municipi: Tortosa.

Denominació: IES de l’Ebre.
Codi de centre: 43004441.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: integració social.
CFPS: dietètica.

Comarca: Montsià
Municipi: Amposta.

Denominació: IES Montsià.
Codi de centre: 43006101.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: conducció d’activitats físicoesporti-
ves en el medi natural.

Denominació: IES Ramon Berenguer IV.
Codi de centre: 43000329.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: cures auxiliars d’infermeria.

ANNEX 2

Ensenyaments que es suprimeixen

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.

Denominació: IES Anna Gironella de Mun-
det.
Codi de centre: 08012714.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: fabricació a mida i instal·lació de fus-
teria i moble.

Denominació: IES Josep Serrat i Bonastre.
Codi de centre: 08014188.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: muntatge i manteniment d’instal·-
lacions de fred, climatització i producció de
calor.

Denominació: IES Juan Manuel Zafra.
Codi de centre: 08014206.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPS: sistemes de regulació i control auto-
màtics.
CFPM: equips electrònics de consum.

Denominació: IES Mare de Déu de la Mer-
cè.
Codi de centre: 08014401.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPS: desenvolupament i aplicació de pro-
jectes de construcció.

Denominació: IES Poblenou.
Codi de centre: 08034138.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPS: prevenció de riscos professionals.

Als alumnes se’ls reserva plaça a l’IES Es-
cola del Treball, amb codi 08013275, de
Barcelona.
CFPS: anàlisi i control.

Als alumnes se’ls reserva plaça a l’IES Es-
cola del Treball, amb codi 08013275, de
Barcelona.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Gavà.

Denominació: IES El Calamot.
Codi de centre: 08041866.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: electromecànica de vehicles.

Es suprimeixen de manera progressiva els
ensenyaments del cicle formatiu de forma-
ció professional que s’indica. La supressió
progressiva d’aquests ensenyaments fina-
litza a la fi del curs 2006-07. Als alumnes
se’ls reserva plaça a l’IES Camps Blancs,
amb codi 08025605, de Sant Boi de
Llobregat:

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Denominació: IES Camps Blancs.
Codi de centre: 08025605.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPS: manteniment d’equips industrials.

Als alumnes se’ls reserva plaça a l’IES El
Calamot, amb codi 08041866, de Gavà.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.

Denominació: IES Martí Dot.
Codi de centre: 08041519.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: gestió administrativa.
Serveis Territorials d’Educació al Vallès Oc-
cidental

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa.

Denominació: IES de Terrassa.
Codi de centre: 08030339.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPS: desenvolupament d’aplicacions infor-
màtiques.

Als alumnes se’ls reserva plaça a l’IES
Nicolau Copèrnic, amb codi 08034059, de
Terrassa.

ANNEX 3

Ensenyaments que es traslladen

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.

Denominació: IES Joan d’Àustria.
Codi de centre: 08013101.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPS: desenvolupament d’aplicacions infor-
màtiques.

S’implanten al centre esmentat els ense-
nyaments del cicles formatiu de formació
professional que s’indica a la vegada que
es suprimeixen aquests ensenyaments de
l’IES Rambla Prim, amb codi 08013469, de
Barcelona.

Denominació: IES La Guineueta.
Codi de centre: 08034205.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPM: carrosseria.

S’implanten de manera progressiva al
centre esmentat els ensenyaments del cicle
formatiu de formació professional que s’in-
dica a la vegada que es suprimeixen pro-
gressivament aquests ensenyaments de
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l’IES Escola del Treball, amb codi 08013275,
de Barcelona.

Denominació: IES Vall d’Hebron.
Codi de centre: 08052700.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPS: sistemes de telecomunicació i infor-
màtics.
CFPM: equips electrònics de consum.

S’implanten al centre esmentat els ense-
nyaments del cicle formatiu de formació pro-
fessional que s’indica a la vegada que es
suprimeixen aquests ensenyaments de l’IES
La Guineueta, amb codi 08034205, de
Barcelona.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Esplugues de Llobregat

Denominació: IES Severo Ochoa.
Codi de centre: 08017131.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPM: laboratori.

S’implanten al centre esmentat els ense-
nyaments del cicle formatiu de formació pro-
fessional que s’indica a la vegada que es
suprimeixen aquests ensenyaments de l’IES
Martí i Dot, amb codi 08041519, de Sant
Feliu de Llobregat.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL
VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa.

Denominació: IES Nicolau Copèrnic.
Codi de centre: 08034059.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPS: administració de sistemes informàtics.

S’implanten al centre esmentat els ense-
nyaments del cicle formatiu de formació pro-
fessional que s’indica a la vegada que es
suprimeixen aquests ensenyaments de l’IES
de Terrassa, amb codi 08030339, de Ter-
rassa.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
TARRAGONA

Comarca: Baix Camp.
Municipi: Reus.

Denominació: IES Gaudí.
Codi de centre: 43002570.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPM: atenció sociosanitària.
CFPS: animació sociocultural.
CFPS: educació infantil.
CFPS: integració social.

S’implanten al centre esmentat els ense-
nyaments del cicle formatiu de formació pro-
fessional que s’indica a la vegada que es
suprimeixen aquests ensenyaments de l’IES
Baix Camp, amb codi 43002594, de Reus.

(06.143.074)

RESOLUCIÓ EDU/1688/2006, de 22 de
maig, per la qual s’implanten els ensenya-
ments que condueixen a l’obtenció del títol
de tècnic esportiu i del títol de tècnic espor-
tiu superior en diverses modalitats i especi-
alitats esportives a diversos centres docents
públics.

L’estudi de les necessitats d’oferta de pla-
ces escolars d’ensenyaments professiona-
litzadors aconsella la implantació de l’oferta
de diversos ensenyaments que condueixen
a l’obtenció del títol de tècnic esportiu i del
títol de tècnic esportiu superior en diverses
modalitats i especialitats esportives, tot i
adequant-la al millor aprofitament dels re-
cursos disponibles.

Per aquest motiu, es considera conveni-
ent la implantació de determinats ensenya-
ments a diversos instituts d’educació secun-
dària.

D’acord amb el que s’ha exposat,

Resolc:

—1 Implantar els ensenyaments que con-
dueixen a l’obtenció del títol de tècnic es-
portiu i del títol de tècnic esportiu superior
en les modalitats i especialitats esportives
que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta dis-
posició, als centres docents públics que tot
seguit es detallen, amb efectes acadèmics
i administratius des de l’inici del curs esco-
lar 2006-2007.

Serveis Territorials a Girona
IES Abat Oliba, codi de centre 17005704,

de Ripoll (Ripollès).
Serveis Territorials a Lleida
IES de La Pobla de Segur, codi de centre

25008352, de La Pobla de Segur (Pallars
Jussà).

—2 Implantar els ensenyaments que con-
dueixen a l’obtenció del títol de tècnic es-
portiu i del títol de tècnic esportiu superior
en les modalitats i especialitats esportives
que s’indiquen a l’annex 2 d’aquesta dis-
posició al centre docent públics que tot
seguit es detalla, amb efectes acadèmics i
administratius des de l’inici del curs escolar
2006-2007.

Serveis Territorials a les Terres de L’Ebre
IES Joaquin Bau, codi de centre 43004438,

de Tortosa (Baix Ebre)

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.

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

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

Barcelona, 22 de maig de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX 1

Modalitat esportiva: esports d’hivern.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitats esportives: esquí alpí; esquí de
fons; surf de neu.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitats esportives: esquí alpí; esquí de
fons; surf de neu.

Modalitat esportiva: muntanya i escalada.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitats esportives: alta muntanya; des-
cens de barrancs; escalada; muntanya mit-
jana.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitats esportives: alta muntanya; es-
calada; esquí de muntanya.

Modalitat esportiva: futbol i futbol sala.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitats esportives: futbol; futbol sala.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitats esportives: futbol; futbol sala.

Modalitat esportiva: handbol.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitat esportiva: handbol.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitat esportiva: handbol.

Modalitat esportiva: atletisme.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitat esportiva: atletisme.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitat esportiva: atletisme.

Modalitat esportiva: bàsquet.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitat esportiva: bàsquet.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitat esportiva: bàsquet.

ANNEX 2

Modalitat esportiva: handbol.
Ensenyaments de grau mitjà.
Especialitat esportiva: handbol.
Ensenyaments de grau superior.
Especialitat esportiva: handbol.

(06.138.198)

RESOLUCIÓ EDU/1689/2006, de 22 de
maig, per la qual es disposa el trasllat de
domicili de l’institut d’educació secundària
Collblanc, de Tarragona.

L’institut d’educació secundària Coll-
blanc, de Tarragona, amb codi de centre
43008481, ha estat ubicat provisionalment
a l’edifici situat al c. 21, s/n (Afores), de
Bonavista (Tarragona), comarca del Tarra-
gonès.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
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emesos pels serveis territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar l’institut d’educació secun-
dària Collblanc, ubicat al c. 21, s/n (Afores),
de Bonavista (Tarragona), amb codi de cen-
tre 43008481, a l’av. Carrasco i Formiguera,
12, de la Canonja, (Tarragona), comarca del
Tarragonès, amb efectes acadèmics i ad-
ministratius des del 24 d’abril de 2006.

—2 El Serveis Territorials d’Educació a
Tarragona prendran les mesures necessàri-
es per a l’execució del que disposa aques-
ta Resolució.

Barcelona, 22 de maig de 2006

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.138.200)

RESOLUCIÓ EDU/1691/2006, de 18 de
maig, per la qual s’implanten i se suprimei-
xen els ensenyaments de batxillerat en de-
terminats centres docents públics.

El Decret 82/1996, de 5 de març, esta-
bleix l’ordenació dels ensenyaments de bat-
xillerat, el currículum i l’avaluació del qual
es troben desplegats a l’Ordre de 31 de juliol
de 1998.

Per tal d’adequar l’oferta d’aquests en-
senyaments a les necessitats educatives,

Resolc:

—1 Implantar els ensenyaments de batxi-
llerat en la modalitat d’arts, en el centre do-
cent públic que es detalla a l’annex 1
d’aquesta Resolució, amb efectes acadè-
mics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2006-2007.

—2 Suprimir els ensenyaments de batxi-
llerat en la modalitat de ciències de la natu-
ra i de la salut; modalitat d’humanitats i
ciències socials; modalitat de tecnologia, en
el centre docent públic que es detalla a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució, amb efectes
acadèmics i administratius des de la fi del
curs escolar 2005-2006.

—3 La Direcció General de Centres Edu-
catius i la Direcció General de Personal Do-
cent adoptaran les mesures necessàries per
a l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

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

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

preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 18 de maig de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX 1

Ensenyaments que s’implanten

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A BAR-
CELONA II (COMARQUES)
Comarca: Maresme
Municipi: el Masnou.
Denominació: IES Mediterrània.
Codi de centre: 08020838.
Ensenyaments que s’implanten:
Batxillerat en la modalitat d’arts.

ANNEX 2

Ensenyaments que se suprimeixen

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A BAR-
CELONA I (CIUTAT)
Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Mare de Déu de la Mer-
cè.
Codi de centre: 08014401.
Ensenyaments que es suprimeixen:
Batxillerat en les modalitat de ciències de
la natura i de la salut; modalitat d’humani-
tats i ciències socials; modalitat de tecno-
logia.

(06.136.128)

RESOLUCIÓ EDU/1692/2006, de 18 de
maig, per la qual se suprimeix el règim
nocturn dels ensenyaments de batxillerat
en un institut d’educació secundària de
Barcelona.

El Decret 82/1996, de 5 de març, esta-
bleix l’ordenació dels ensenyaments de bat-
xillerat, el currículum i l’avaluació del qual
es troben desplegats a l’Ordre de 31 de juliol
de 1998.

L’Ordre de 17 d’agost de 1999 regula el
procediment d’implantació als centres do-
cents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de bat-
xillerat en règim nocturn.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Suprimir el règim nocturn dels ense-
nyaments de batxillerat en la modalitat de
ciències de la natura i de la salut; modalitat
d’humanitats i ciències socials; modalitat de
tecnologia, en el IES Milà i Fontanals, codi
08013196, de Barcelona, amb efectes aca-
dèmics i administratius des de la fi del curs
escolar 2005-2006.

—2 La Direcció General de Centres Edu-
catius i la Direcció General de Personal Do-
cent adoptaran les mesures necessàries per
a l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

—3 Aquesta Resolució s’inclourà al Regis-
tre de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant del conseller d’Educació i Uni-
versitats, en el termini d’un mes a comptar
des 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 novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

Barcelona, 18 de maig de 2006

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.136.129)

RESOLUCIÓ EDU/1681/2006, de 22 de
maig, per la qual es fa pública la seu de les
comissions de selecció que actuen en el
procés selectiu convocat per a la provisió
de places de funcionaris docents.

D’acord amb el que estableix la Resolu-
ció EDC/137/2006, de 26 de gener (DOGC
núm. 4562, de 31.1.2006), per la qual es
convoca el procediment selectiu per a la
provisió de places de funcionaris docents
dels cossos de mestres, de professors d’en-
senyament secundari, de tècnics de forma-
ció professional i de professors d’escoles
oficials d’idiomes,

Resolc:

Fer pública a l’annex d’aquesta Resolu-
ció la seu de les comissions de selecció que
actuen en el procés selectiu convocat per
la Resolució EDC/137/2006, de 26 de ge-
ner, per a la provisió de places de funciona-
ris docents.

Barcelona, 22 de maig de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
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ANNEX

COMISSIONS DE SELECCIÓ DEL COS DE
MESTRES

Especialitat: audició i llenguatge
Lloc: IES Consell de Cent
Adreça: c. Carrera, 25,08004, Barcelona.

Especialitat: educació especial, pedagogia
terapèutica
Lloc: IES Emperador Carles
Adreça: c. Enric Bargés, 9-13,08014,
Barcelona.

Especialitat: educació infantil
Lloc: Serveis territorials del Departament
d’Educació al Baix Llobregat-Anoia
Adreça: c. Laureà Miró, 328-330, 08980,
Sant Feliu de Llobregat.

Especialitat: educació primària, anglès
Lloc: CEIP La Renaixença
Adreça: p. de la Independència, 1,08240,
Manresa.

Especialitat: educació primària, educació fí-
sica
Lloc: IES Francesc Ferrer i Guàrdia
Adreça: av. de la Generalitat, 30,08970,
Sant Joan Despí.

Especialitat: educació primària, música
Lloc: IES Apel·les Mestres
Adreça: c.Zuloaga, s/n, 08906, l’Hospitalet
de Llobregat.

COMISSIONS DE SELECCIÓ DEL COS DE
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: administració d’empreses
Lloc: IES Eugeni d’Ors
Adreça: av. Tarragona, s/n, 08720, Vila-
franca del Penedès.

Especialitat: anàlisi i química industrial
Lloc: IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187, 08036, Bar-
celona.

Especialitat: assessoria i processos d’imat-
ge personal
Lloc: IES Salvador Seguí
Adreça: c. Santander, 7-9, 08020, Bar-
celona.

Especialitat: construccions civils i edificaci-
ons
Lloc: IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187, 08036, Bar-
celona.

Especialitat: formació i orientació laboral
Lloc: IES Emperador Carles
Adreça: c. Enric Bargés, 9-13, 08014,
Barcelona.

Especialitat: hoteleria i turisme
Lloc: IES Joan Ramon Benaprès
Adreça: Camí de la Fita, s/n, 08870, Sitges.

Especialitat: informàtica
Lloc: IES Mare de Déu de la Mercè
Adreça: c. Motors, 122-130, 08040, Bar-
celona.

Especialitat: intervenció sociocomunitària
Lloc: IES Gallecs
Adreça: Passeig Cesc Bas, 3, 08100, Mollet
del Vallès.

Especialitat: organització i gestió comercial
Lloc: IES Joan Brossa
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78-
84, 08024, Barcelona.

Especialitat: organització i processos de
manteniment de vehicles
Lloc: IES Mare de Déu de la Mercè
Adreça: c. Motors, 122-130, 08040, Bar-
celona.

Especialitat: organit. i proj. de fabricació me-
cànica
Lloc: IES Lacetània
Adreça: av. Bases de Manresa, 51-59,
08240, Manresa.

Especialitat: processos diagnòstics clínics i
productes ortoprotètics.
Lloc: IES Cal·lípolis
Adreça: Autovia de Salou, s/n, 43006,
Tarragona.

Especialitat: processos sanitaris
Lloc: IES Miquel Martí i Pol
Adreça: av. Verge de Montserrat, s/n,
08940, Cornellà de Llobregat.

Especialitat: processos i mitjans de comu-
nicació
Lloc: IES Mare de Déu de la Mercè
Adreça: c. Motors, 122-130, 08040, Bar-
celona.

Especialitat: processos i productes d’arts
gràfiques
Lloc: IES Esteve Terradas i Illa
Adreça: c. Bonavista, s/n, 08940, Cornellà
de Llobregat.

Especialitat: processos i productes de fus-
ta i mobles
Lloc: IES Miquel Martí i Pol
Adreça: av. Verge de Montserrat, s/n,
08940, Cornellà de Llobregat.

Especialitat: sistemes electrònics
Lloc: IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187, 08036, Bar-
celona.

Especialitat: sistemes electrotècnics i auto-
màtics
Lloc: IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187, 08036, Bar-
celona.

COMISSIONS DE SELECCIÓ DEL COS DE
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Especialitat: cuina i pastisseria
Lloc: IES Joan Ramon Benaprès
Adreça: Camí de la Fita, s/n, 08870, Sitges.

Especialitat: equips electrònics
Lloc: IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187, 08036, Bar-
celona.

Especialitat: estètica
Lloc: IES Salvador Seguí
Adreça: c. Santander, 7-9, 08020, Bar-
celona.

Especialitat: fabricació i instal·lació de fus-
teria i mobles
Lloc: IES Miquel Martí i Pol
Adreça: av. Verge de Montserrat, s/n,
08940, Cornellà de Llobregat.

Especial itat: instal· lació i manteniment
d’equips tèrmics i fluids
Lloc: IES Ramon Barbat i Miracle
Adreça: av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n,
43480, Vila-seca.

Especialitat: instal·lacions electrotècniques
Lloc: IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187, 08036, Bar-
celona.

Especialitat: laboratori
Lloc: IES Comte de Rius
Adreça: ctra. de Valls, s/n (Zona Educacio-
nal), 43007, Tarragona.

Especialitat: manteniment de vehicles
Lloc: IES Esteve Terradas i Illa
Adreça: c. Bonavista, s/n, 08940, Cornellà
de Llobregat.

Especialitat: mecanització i manteniment de
màquines
Lloc: IES Lacetània
Adreça: av. Bases de Manresa, 51-59,
08240, Manresa.

Especialitat: oficina de projectes de cons-
trucció
Lloc: IES Escola del Treball
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187, 08036, Bar-
celona.

Especialitat: perruqueria
Lloc: IES Cal lípolis
Adreça: Autovia de Salou, s/n, 43006,
Tarragona.

Especialitat: procediments diagnòstics clí-
nics i ortoprotètics
Lloc: IES Cal lípolis
Adreça: Autovia de Salou, s/n, 43006,
Tarragona.

Especialitat: procediments sanitaris i assis-
tencials
Lloc: IES La Guineueta
Adreça: c. Artesania, 53-55, 08042, Bar-
celona.

Especialitat: processos comercials
Lloc: IES Joan Brossa
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78-
84, 08024, Barcelona.

Especialitat: processos de gestió adminis-
trativa
Lloc: IES Eugeni d’Ors
Adreça: av. Tarragona, s/n, 08720, Vila-
franca del Penedès.

Especialitat: producció en arts gràfiques
Lloc: IES Pere Martell
Adreça: Autovia de Salou, s/n, 43006,
Tarragona.

Especialitat: serveis a la comunitat
Lloc: IES Gallecs
Adreça: Passeig Cesc Bas, 3, 08100, Mollet
del Vallès.

Especialitat: sistemes i aplicacions informà-
tiques
Lloc: IES Eugeni d’Ors
Adreça: av. Tarragona, s/n, 08720, Vila-
franca del Penedès.

Especial itat: tècniques i procediments
d’imatge i so
Lloc: IES Pere Martell
Adreça: Autovia de Salou, s/n, 43006,
Tarragona.

COMISSIONS DE SELECCIÓ DEL COS DE
PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Especialitat: alemany EOI
Lloc: EOI Barcelona-Vall d’Hebron
Adreça: av. del Jordà, 18, 08035, Barcelona.
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Especialitat: japonès EOI
Lloc: EOI de Barcelona
Adreça: av. de les Drassanes, s/n, 08001,
Barcelona.

Especialitat: espanyol per a estrangers EOI
Lloc: EOI de Barcelona
Adreça: av. de les Drassanes, s/n, 08001,
Barcelona.

Especialitat: francès EOI
Lloc: EOI de Girona
Adreça: c. Josep Viader i Moliner, 16, 17001,
Girona.

Especialitat: anglès EOI
Lloc: EOI de Barcelona
Adreça: av. de les Drassanes, s/n, 08001,
Barcelona.

Especialitat: català EOI
Lloc: EOI Badalona
Adreça: av. Marquès de Montroig, 237,
08918, Badalona.

Especialitat: llengua basca EOI
Lloc: EOI de Barcelona
Adreça: av. de les Drassanes, s/n, 08001,
Barcelona.

(06.142.043)

RESOLUCIÓ EDU/1693/2006, de 22 de
maig, per la qual es dóna publicitat al ces-
sament de personal eventual del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública;

D’acord amb el que preveu el Decret 2/
2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic
del personal eventual de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, i en concret el
que disposa l’article 5.a) quant al cessament
automàtic d’aquest personal;

De conformitat amb les atribucions que
m’han estat conferides,

Resolc:

Donar publicitat al cessament del perso-
nal eventual que tot seguit es relaciona, en
el lloc que en cada cas s’especifica, amb
efectes del dia 15 de maig de 2006:

Eva Calvet Pagès, cap del Gabinet del
Conseller.

Iria Caamiña Cabo, cap de l’Oficina de
Relacions Externes.

Natàlia Touzón Barco, cap de Comunica-
ció i Premsa.

Raquel Martínez Navarro, cap de la Se-
cretaria del Conseller.

Carles Perelló Valls, assessor especial del
conseller en matèria d’universitats i recer-
ca.

Barcelona, 22 de maig de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.144.109)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/638/2006, de 27 febrer, per la qual
s’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Arc Iris, de Lleida
(DOGC núm.  4595,  pàg.  12770,  de
17.3.2006).

Atès que s’ha observat una errada en l’es-
mentada Resolució tramesa al DOGC i pu-
blicada al núm. 4595, pàg. 12770, de
17.3.2006, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A l’annex on diu:
“NIF: F25048281”,

ha de dir:
“NIF: G25048281”.

Barcelona, 28 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.111.020)

ORDRE EDU/267/2006, de 24 de maig, per
la qual s’aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions a les asso-
ciacions de mares i pares d’alumnes per a
l’organització del servei d’acollida matinal
d’infants, en els centres educatius sufragats
amb fons públics de Catalunya que impar-
teixen educació infantil i/o educació primà-
ria, i s’obre la convocatòria pública per al
curs escolar 2006-2007.

L’acollida matinal fora de l’horari escolar
ha tingut per objecte facilitar la conciliació
de la vida familiar i laboral i posar a dispo-
sició de les famílies uns espais, unes acti-
vitats i uns professionals responsables dels
infants durant el temps previ a l’inici de l’ac-
tivitat escolar.

L’acollida matinal es troba particularment
estesa en centres amb alumnat d’educació
infantil i d’educació primària, i sovint són les
associacions de mares i pares d’alumnes qui
l’organitzen.

El Departament d’Educació i Universitats
vol afavorir la conciliació de la vida laboral
i familiar de les famílies de Catalunya, en sin-
tonia amb els principis i mesures previstos
a la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport
a les famílies, destinant ajuts per a la pres-
tació del servei d’acollida en l’horari de matí,
previ a l’inici de les activitats escolars, dels
nens i nenes escolaritzats en centres d’edu-
cació infantil i d’educació primària sufragats
amb fons públics.

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

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases reguladores que

consten a l’annex d’aquesta Ordre, per a la
concessió de subvencions a les associaci-
ons de mares i pares d’alumnes per a l’or-
ganització del servei d’acollida matinal d’in-
fants, en els centres educatius sufragats
amb fons públics de Catalunya que impar-
teixen l’educació infantil i/o l’educació pri-
mària.

Article 2
S’obre convocatòria de concurs públic

per a la concessió de subvencions a les as-
sociacions de mares i pares d’alumnes, per
a l’organització del servei d’acollida matinal
abans de l’inici de les activitats escolars, en
els centres educatius sufragats amb fons
públics de Catalunya que imparteixin l’edu-
cació infantil i/o primària, durant el curs
escolar 2006-2007, la qual es regeix per les
bases que es publiquen a l’annex d’aques-
ta Ordre.

Article 3
Es destina a la concessió d’aquests

ajuts un import total d’1.100.000,00 eu-
ros, dels quals 385.000,00 euros es finan-
çaran amb càrrec a l’aplicació EN04 D/
480000100/4250 del pressupost de l’any
2006, i els 715.000,00 euros restants, amb
càrrec a l’aplicació corresponent del pres-
supost de l’any 2007. Aquesta quantitat
podrà ser incrementada d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries per a l’any
2007.

Article 4
El termini de presentació de les sol·licituds

per a l’obtenció dels ajuts que es convo-
quen és de 20 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 24 de maig de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
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ANNEX

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regula-

ció de l’atorgament de subvencions a les
associacions de mares i pares d’alumnes
que organitzin el servei d’acollida matinal
d’infants, abans de l’inici de les activitats
escolars del matí, en els centres educatius
sufragats amb fons públics de Catalunya
que imparteixin ensenyaments d’educació
infantil i/o d’educació primària, mitjançant
la corresponent convocatòria pública.

L’import de la subvenció es destinarà ín-
tegrament a minorar el cost del servei per a
tots els alumnes que s’hi acullin.

—2 Caràcter del servei
El servei d’acollida matinal ha d’ésser un

temps actiu per als nens i nenes, que pos-
sibiliti la realització, entre d’altres, d’activi-
tats lúdiques, artístiques o esportives, la
lectura i l’ús de la biblioteca o altres instal·la-
cions del centre, amb exclusió de les acti-
vitats pròpies dels programes escolars. El
català s’ha d’utilitzar normalment com a llen-
gua vehicular en aquestes activitats.

En qualsevol cas, l’activitat haurà de ser
aprovada pel consell escolar en els centres
educatius públics, i pels titulars en els cen-
tres educatius privats sufragats amb fons
públics.

—3 Beneficiaris de les subvencions
Poden sol·licitar les subvencions totes les

associacions de mares i pares d’alumnes de
centres educatius sufragats amb fons pú-
blics de Catalunya, sempre que estiguin
legalment constituïdes i amb les seves da-
des actualitzades al Registre Únic d’Entitats,
o en tràmit d’actualització, i les que es tro-
bin en tràmit de constitució, que organitzin
el servei d’acollida matinal en els termes que
estableixen aquestes bases.

Els beneficiaris hauran de complir els re-
quisits següents:

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

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

c) Complir els requisits establerts als ar-
ticles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, en el cas que
tinguin establiments oberts al públic.

—4 Condicions de prestació del servei
a) S’ha de dur a terme en el mateix cen-

tre educatiu, en els locals i espais de lleure
que determini la direcció del centre, en el
cas dels centres educatius públics, o el ti-
tular, en el cas dels centres privats sufra-
gats amb fons públics.

b) Ha d’oferir-se durant tots els dies lec-
tius del calendari escolar.

c) Ha d’estar cobert per l’assegurança a
què fa referència la base 10.

d) S’aplicarà el conveni col·lectiu de tre-
ball del sector del lleure educatiu i sociocul-
tural de Catalunya vigent, en el cas que el
servei es presti mitjançant empresa o enti-
tat subjecta a la seva regulació.

—5 Mòduls subvencionables
Cada grup de 12 a 24 infants constitui-

rà un mòdul subvencionable; a partir de
25 se’n consideraran dos. Cada mòdul
serà atès com a mínim per un/a monitor/
a. De forma excepcional, en els centres i
zones escolars rurals (ZER) que tinguin
menys de 50 alumnes, el nombre mínim
d’alumnat assistent al servei d’acollida
matinal per assolir la consideració d’un
mòdul serà de 5. La mateixa excepció serà
d’aplicació en els centres que iniciïn les
seves activitats el mateix curs acadèmic
de la convocatòria.

—6 Requisits dels monitors i monitores
Els monitors i monitores que prestin el ser-

vei han de ser majors de 18 anys i estar ca-
pacitats per a la realització d’aquesta tas-
ca. A aquests efectes, capaciten per a la
prestació del servei, entre d’altres, els di-
plomes i títols següents:

a) Diploma de monitor de lleure infantil i
juvenil.

b) Diploma de director de lleure infantil i
juvenil.

c) Títol de tècnic superior en animació so-
ciocultural.

d) Títol de tècnic superior en integració
social.

e) Títol de tècnic superior en educació in-
fantil.

—7 Límit de mòduls subvencionats
Es podran concedir subvencions per a

un màxim de 2 mòduls per a cada centre
educatiu, tret dels centres que s’acullin a
les excepcions recollides a la base 5, en el
qual cas el límit serà d’un mòdul per cen-
tre.

En cas que en un centre educatiu el ser-
vei d’acollida fos prestat per més d’una
associació de mares i pares d’alumnes, les
subvencions es distribuiran de manera pro-
porcional al nombre d’alumnes beneficiaris
del servei d’acollida matinal realitzat per
cadascuna d’aquelles.

—8 Compatibilitat i concurrència
Els sol·licitants han de declarar si han de-

manat i/o obtingut altres ajuts amb la ma-
teixa finalitat, indicant la seva procedència
i import.

L’import de la subvenció concedida en
cap cas no pot ser d’una quantitat que, aï-
lladament o en concurrència amb altres ajuts
d’entitats públiques o privades, superi el
cost del servei d’acollida.

—9 Dotació econòmica
L’import de la subvenció per a cada mò-

dul serà el resultat de dividir l’import total
del crèdit disponible pel nombre total de mò-
duls corresponents a les sol·licituds adme-
ses. En qualsevol cas, l’import màxim con-
cedit per a cada mòdul serà de 1.500 euros
per curs.

—10 Assegurança
L’associació de mares i pares d’alumnes

ha de contractar una assegurança de res-
ponsabilitat civil per cobrir els riscs derivats
del desenvolupament del servei d’acollida
front a usuaris i tercers, amb uns límits
mínims de 150.000 euros per víctima i
1.200.000 euros per sinistre, d’acord amb
el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual

es regula l’ús social dels edificis dels cen-
tres docents públics, modificat pel Decret
333/2002, de 19 de novembre.

—11 Sol·licituds i documentació
La sol·licitud pot presentar-se de forma

presencial o telemàtica.
11.1 La sol·licitud presencial s’ha de

presentar d’acord amb el model normalit-
zat que es troba als serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats i a
Internet, a la web del Departament d’Edu-
cació i Universitats (www.gencat.net/educa-
cio).

11.2 La sol·licitud pot ser presentada pels
mitjans telemàtics del portal www.gencat.net/
educacio, o per qualsevol dels mitjans que es-
tableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú. En cas de presentar la sol·licitud
pels mitjans telemàtics del portal, caldrà que
la persona sol·licitant s’identifiqui amb el nú-
mero que li va ser assignat a l’AMPA pel Re-
gistre únic d’entitats jurídiques del Departa-
ment de Justícia. En el cas que la sol·licitud
es presenti en una oficina de correus, es farà
en sobre obert, per tal que sigui datada i
segellada pel funcionari de correus abans de
ser certificada.

11.3 La sol·licitud haurà d’incloure:
a) Documentació que acrediti que l’AM-

PA està legalment constituïda o en tràmit de
constitució.

b) Pressupost detallat d’ingressos i des-
peses de l’activitat.

c) Declaració responsable conforme el
sol·licitant no es troba en cap de les circum-
stàncies previstes en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

d) Declaració responsable conforme s’es-
tà al corrent d’obligacions tributàries i de la
Seguretat Social en els termes previstos a
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

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

f) Pòlissa de responsabilitat civil, d’acord
amb el que estableix la base 10, o compro-
mís detallat de la contractació.

11.4 Les sol·licituds realitzades per mit-
jans telemàtics es consideren presentades da-
vant l’Administració quan s’enregistrin en el
Registre telemàtic del portal www.gencat.net.

11.5 Les sol·licituds presentades tele-
màticament tenen els mateixos efectes ju-
rídics que les presentades per la resta de
mitjans admesos en dret.

—12 Resolució i publicitat
12.1 Es delega en el director general de

Centres Educatius la facultat per resoldre la
convocatòria.

12.2 La resolució del director general de
Centres Educatius de concessió i desesti-
mació de les subvencions es notificarà als
interessats. A més a més, la resolució es
farà pública al tauler d’anuncis de la seu
central del Departament d’Educació i Uni-
versitats, i als taulers dels serveis territori-
als corresponents.

Així mateix, quan la subvenció atorgada
sigui d’un import de 3.000 euros es publi-
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carà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

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

—13 Presentació de la documentació jus-
tificativa

13.1 La percepció de la subvenció res-
ta condicionada a l’aportació de la docu-
mentació justificativa de la prestació del
servei i del compliment dels requisits que
preveu aquesta convocatòria.

13.2 Als efectes de control, durant el
mes de gener de l’any d’acabament del
curs corresponent a cada convocatòria es
presentarà als serveis territorials del Depar-
tament d’Educació i Universitats un certi-
ficat d’assistència, detallat per mesos, de
l’alumnat assistent a l’acollida matinal du-
rant el primer trimestre, amb indicació dels
noms i cognoms, amb l’autorització prèvia
dels pares, mares o tutors/res per a la
cessió de les dades personals del l’alum-
nat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de da-
des de caràcter personal (BOE núm. 298,
de 14.12.1999).

13.3 La resta de la documentació justi-
ficativa s’haurà de presentar abans del 24
de juny de l’any d’acabament del curs cor-
responent a cada convocatòria als serveis
territorials del Departament d’Educació i
Universitats.

—14 Abonament de la subvenció
La subvenció s’abonarà en dos paga-

ments ingressats en el compte bancari que
s’indiqui a la sol·licitud.

El primer pagament, en concepte de
bestreta, serà d’un 35% de la subvenció,
i es tramitarà dintre del primer trimestre
del curs escolar. La resta de l’import es
lliurarà un cop hagi estat justificada cor-
rectament la subvenció, d’acord amb la
base 15.

—15 Justificació
L’escrit de tramesa de la justificació ha

d’adjuntar original o fotocòpia compulsada
dels següents documents:

15.1 Declaració conforme els fons per-
cebuts s’han destinat a la finalitat prevista,
i que es compleixen els requisits per ser be-
neficiaris de la subvenció, d’acord amb les
bases.

15.2 Memòria descriptiva de l’activitat.
Ha d’incloure una relació detallada de la to-
talitat d’ingressos i despeses de l’activitat
al llarg del curs, d’acord amb el pressupost
presentat en la sol·licitud. Les dades que
han de constar en la relació són: la data i
número de factura o comprovant de despe-
sa, el NIF i nom de l’empresa, el concepte
i l’import.

15.3 Certificat d’assistència, detallat
per mesos, de l’alumnat beneficiari del
segon i tercer trimestre del curs, amb in-
dicació dels noms i cognoms en les ma-
teixes condicions establertes en la base
13.2.

15.4 Certificat acreditatiu de trobar-se

al corrent en el compliment de les obligaci-
ons tributàries i en el pagament de les quo-
tes i altres obligacions amb la Seguretat
Social, en els termes previstos a l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

15.5 Pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els riscos en els termes que esta-
bleix la base 10.

15.6 Justificants de la despesa, en fun-
ció dels casos següents:

15.6.1 Si el servei d’acollida el presten
persones contractades directament per
l’AMPA, caldrà presentar les nòmines de la
persona o persones contractades. També
s’haurà d’acreditar l’ingrés en concepte de
retenció a compte de l’IRPF, i el de les
quotes i altres obligacions amb la seguretat
social.

15.6.2 Si el servei d’acollida el presta una
empresa externa a canvi de pagaments di-
rectes de l’AMPA, caldrà presentar factures
i rebuts d’aquesta empresa, on consti de
manera detallada en el concepte el servei
d’acollida matinal, així com el nom i NIF de
l’AMPA.

15.6.3 Si el servei d’acollida el presta
una empresa externa a canvi  de pa-
gaments directes dels pares, mares o tu-
tors/res de l’alumnat usuari, cal presentar
certificat d’aquesta empresa on consti de
manera detallada els ingressos mensuals
percebuts dels pares, mares o tutors/res,
així com declaració del/de la representant
de l’empresa de si aquests ingressos co-
breixen o no la totalitat del cost del ser-
vei.

—16 Obligacions del beneficiari
a) Dur a terme l’activitat que fonamenta

la concessió de la subvenció, en els termes
d’aquestes bases.

b) Sotmetre’s a les actuacions que cor-
responguin al Departament d’Educació i Uni-
versitats, i a les de control de l’activitat eco-
nòmica i financera que correspongui a la
Intervenció General de la Generalitat, a la
Sindicatura de Comptes o altres organismes
competents, tant nacionals com comunita-
ris, amb l’aportació de tota la informació que
li sigui requerida en exercici de les actuaci-
ons anteriors.

c) Proposar al Departament d’Educació i
Universitats qualsevol canvi que, dins la ma-
teixa finalitat, es pugui produir en la desti-
nació de la subvenció.

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

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

f) Fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Educació i Universitats en la do-
cumentació que generin les activitats sub-
vencionades.

—17 Revocació de la subvenció
Són causes de revocació total o parcial

de l’atorgament de l’ajut, les quals, si es-
cau, poden donar lloc al reintegrament de
les quantitats percebudes indegudament,
amb els interessos corresponents, les que
preveuen els articles 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons i 99 i següents del text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, així com l’incompliment, per part
del destinatari, de les condicions que esta-
bleixen aquestes bases.

(06.143.031)

ORDRE EDU/268/2006, de 17 de maig, per
la qual es modifica l’Ordre EDC/231/2005,
de 20 de maig, de convocatòria per a l’ator-
gament d’ajuts de menjador adreçats a
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de
l’educació infantil de centres educatius
públics de la ciutat de Barcelona, per al curs
escolar 2005-2006.

L’Ordre EDC/231/2005, de 20 de maig,
va obrir convocatòria pública per a l’ator-
gament d’ajuts de menjador adreçats a
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de
l’educació infantil de centres educatius
públics de la ciutat de Barcelona per al curs
escolar 2005-2006 (DOGC núm. 4393, de
27.5.2005).

La convocatòria parteix de la possibilitat
que les administracions públiques, dins les
disponibilitats pressupostàries, dediquin
ajuts de menjador a l’alumnat que ho sol·li-
citi i no li correspongui la gratuïtat del ser-
vei, d’acord amb el que estableix l’article
21 del Decret 160/1996, de 14 de maig,
pel qual es regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics de
titularitat del Departament d’Educació i Uni-
versitats.

D’altra banda, les bases de la convoca-
tòria preveien l’elaboració d’una llista d’es-
pera amb l’alumnat que, tot i reunir els re-
quisits de la convocatòria, no pogués assolir
un número d’ordre que li permetés obtenir-
ne l’ajut.

Atès que les disponibilitats pressupostà-
ries permeten, per una banda, incrementar
l’import unitari dels ajuts previstos a l’ordre
de convocatòria i, per una altra, atendre
peticions d’alumnat que no va obtenir l’ajut
per manca de pressupost, és necessari
modificar l’article 3 i la base 6.1 de l’Ordre
de convocatòria, relatius a l’import màxim
destinat a la concessió dels ajuts i a l’im-
port específic de cadascuna de les moda-
litats d’ajut que s’hi estableixen, respecti-
vament.

Per tot això, i d’acord amb el que esta-
bleix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el capítol IX del
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i a proposta
de la Direcció General de Centres Educa-
tius,
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Ordeno:

Article 1
S’amplia l’import que preveu l’article 3 de

l’Ordre EDC/231/2005, de 20 de maig, des-
tinat a la concessió dels ajuts de menjador
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obli-
gatoris i de l’educació infantil de centres
educatius públics de la ciutat de Barcelona
per al curs escolar 2005-2006, que passa
a ser de 2.900.000,00 euros. D’aquest im-
port total, la quantitat que resta per fer-se
efectiva, 2.100.000,00 euros referits al pe-
ríode gener-juny, es finançarà amb càrrec al
crèdit EN04 D/48000010/4250 del pressu-
post de l’any 2006 i correspondrà als ajuts
ja concedits, amb l’actualització dels imports
d’acord amb l’article següent i als ajuts que
es concedeixin a l’alumnat que integra la
llista d’espera.

Article 2
Es modifica la base 6.1 de l’Ordre EDC/

231/2005, de 20 de maig, la qual passa a
tenir la redacció següent:

“6.1 La quantia total de l’ajut es determi-
narà en funció del nombre total de dies lec-
tius del curs escolar amb servei de menja-
dor, per una quantitat fixa per dia, que és
fins un màxim de:

”3,00 euros/dia, per a l’alumnat de cen-
tres ordinaris.

”9,00 euros/dia, per a l’alumnat escola-
ritzat en centres d’educació especial que ho
sol·liciti.

”4 euros/dia, en situacions socials o eco-
nòmiques molt greus, acreditades docu-
mentalment, o en el cas d’alumnat escola-
r i tzat  en centres d’atenció educat iva
preferent.”

Article 3
Es faculta la directora dels Serveis Terri-

torials del Departament d’Educació i Univer-
sitats a Barcelona I (ciutat) a dictar la Reso-
lució de concessió dels ajuts en aplicació
d’aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de ju-
liol, reguladora de la jurisdicció contencio-
sa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes
de l’endemà de la 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 rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o
qualsevol  a l t re recurs que consider in
convenient per a la defensa dels seus inte-
ressos.

Barcelona, 17 de maig de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.125.151)

DECRET 240/2006, de 30 de maig, de cessa-
ment del senyor Francesc Xavier Hernández
Cardona com a director general de Recerca
del Departament d’Educació i Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller d’Educació i Universitats i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Francesc Xavier Hernández Car-

dona cessa com a director general de Re-
cerca del Departament d’Educació i Univer-
sitats, i se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 30 de maig de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.146.014)

DECRET 241/2006, de 30 de maig, de no-
menament del senyor Xavier Testar i Ymbert
com a director general de Recerca del De-
partament d’Educació i Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller d’Educació i Universitats i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Xavier Testar i Ym-

bert director general de Recerca del Depar-
tament d’Educació i Universitats, amb els
drets i deures inherents al càrrec.

Barcelona, 30 de maig de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.146.015)

DECRET 242/2006, de 30 de maig, de ces-
sament del senyor Jordi Roca i Armengol com
a director general de Centres Educatius del
Departament d’Educació i Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i Universitats i d’acord amb
el Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Jordi Roca i Armengol cessa

com a director general de Centres Educa-
tius del Departament d’Educació i Univer-
sitats, i se li agraeixen els serveis pres-
tats.

Barcelona, 30 de maig de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.146.016)

DECRET 243/2006, de 30 de maig, de no-
menament de la senyora Montserrat Casas
Vilalta com a directora general de Centres
Educatius del Departament d’Educació i
Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i Universitats i d’acord amb
el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena la senyora Montserrat Casas

Vilalta directora general de Centres Educa-
tius del Departament d’Educació i Universi-
tats, amb els deures i els drets inherents al
càrrec.

Barcelona, 30 de maig de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.146.017)

DECRET 244/2006, de 30 de maig, de ces-
sament del senyor Blai Gasol i Roda com a
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa del Departament d’Educació i Uni-
versitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller d’Educació i Universitats i d’acord
amb el Govern,
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Decreto:

Article únic
El senyor Blai Gasol i Roda cessa com a

director general d’Ordenació i Innovació
Educativa del Departament d’Educació i Uni-
versitats, i se li agraeixen els serveis pres-
tats.

Barcelona, 30 de maig de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.146.018)

DECRET 245/2006, de 30 de maig, de no-
menament de la senyora M. Isabel Darder
Giménez-Zadaba-Lisson com a directora
general d’Ordenació i Innovació Educativa
del Departament d’Educació i Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i Universitats i d’acord amb
el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena la senyora M. Isabel Darder

Giménez-Zadaba-Lisson directora general
d’Ordenació i Innovació Educativa del De-
partament d’Educació i Universitats, amb els
drets i deures inherents al càrrec.

Barcelona, 30 de maig de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.146.019)

RESOLUCIÓ EDU/1753/2006, de 22 de
maig, per la qual es ratifica en el lloc de
treball la senyora Maria Àngels Guimerà Gui-
not com a cap de Protocol del Departament
d’Educació i Universitats.

Atès que l’article 5.1.a) del Decret 2/2005,
d’11 de gener, disposa que el personal
eventual cessa automàticament quan cessi
en el seu càrrec l’autoritat que el va nome-
nar, llevat que se’l ratifiqui en el seu lloc de
treball;

Atès que l’article 4 de l’esmentat Decret
2/2005, d’11 de gener, disposa que el no-
menament del personal eventual correspon
al president/a o als consellers/es respectius;

Atès el que preveu l’Acord del Govern de
la Generalitat de Catalunya de 18 de maig
de 2006, pel qual es regula el règim transi-
tori del personal eventual afectat pel Decret
143/2006, de 13 de maig, de creació, de-

nominació i determinació de l’àmbit de com-
petència dels departaments de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

Ratificar, amb efectes del dia 15 de maig
de 2006, la senyora Maria Àngels Guimerà
Guinot com a cap de Protocol del Departa-
ment d’Educació i Universitats.

Barcelona, 22 de maig de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.145.020)

RESOLUCIÓ EDU/1754/2006, de 23 de
maig, per la qual es nomena la senyora
Maria Dolores Rius Benito cap del Gabinet
del Conseller d’Educació i Universitats.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública;

Vist el que preveu el Decret 2/2005, d’11
de gener, sobre el règim jurídic del personal
eventual de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya;

Vist el que preveu el Decret 132/2005, de
28 de juny, de reestructuració del Departa-
ment d’Educació i de conformitat amb les
atribucions que m’han estat conferides,

Resolc:

Nomenar la senyora Maria Dolores Rius
Benito cap del Gabinet del Conseller d’Edu-
cació i Universitats, amb els drets i obliga-
cions inherents al lloc mentre l’ocupi i que
s’indica tot seguit, amb efectes del dia 15
de maig de 2006.

Funcions: li corresponen les derivades de
les relacions del conseller amb altres insti-
tucions i de les seves activitats públiques,
així com aquelles altres que el conseller li
pugui encomanar. Coordina les funcions
pròpies de les diverses oficines en què s’es-
tructura el Gabinet del Conseller, sota la
dependència directa del titular del Departa-
ment.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 30.2, complement espe-
cífic 38.413,44 euros anuals (amb jornada
de dedicació especial).

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

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

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 23 de maig de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.145.013)

RESOLUCIÓ EDC/1770/2006, de 9 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar El Barrufet, de
Calafell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la titular del
centre El Barrufet, en petició d’autorització
d’obertura d’un centre d’educació preesco-
lar, es va instruir el corresponent expedient.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
10/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral 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 as-
pectes educatius bàsics de l’educació pre-
escolar, el Decret 353/2000, de 7 de no-
vembre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims de determinats centres d’educació
infantil 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 d’edu-
cació preescolar El Barrufet, de Calafell, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.
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Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Tarragona, 9 de maig de 2006

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

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Calafell.
Localitat: Calafell.
Núm. de codi: 43010803.
Denominació: El Barrufet.
Adreça: c. Ribera d’Ebre, 3.
Titular: Clara Rovira Corchero.
NIF: 39671674D.

Autorització d’obertura del centre d’edu-
cació preescolar El Barrufet, de Calafell, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2006-2007.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil del primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’ obertura:

Educació preescolar, 2 unitats, amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

(06.124.037)

RESOLUCIÓ EDC/1771/2006, de 12 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Sa-
grada Familia, de Ponts.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada Sagrada Familia, de Ponts,
en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, 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 sis-
tema 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 Sagrada Familia, de
Ponts, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Lleida, 12 de maig de 2006

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

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

COMARCA DE LA NOGUERA

Serveis Territorials: Lleida.
Municipi: Ponts.
Localitat: Ponts.
Codi: 25007244.
Denominació: Sagrada Familia.
Adreça: c. Santa Maria, 1.
Titular: Guarderia Infantil Sagrada Familia.
NIF: 25031956G.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Sagrada Familia, de Ponts, amb
efectes a partir de la fi del curs 2005-2006.

(06.129.139)

RESOLUCIÓ EDU/1768/2006, de 16 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Inglés, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre docent privat Inglés, de Barcelona,
en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica

1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Inglés, de Barcelona, en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

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

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 16 de maig de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08006702.
Denominació: Inglés.
Adreça: c. Gustavo Adolfo Becquer, 50.
Titular: Tea Ceremony, SL.
NIF: B61179131.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Inglés, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat per
a 48 llocs escolars.

(06.131.187)
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RESOLUCIÓ EDU/1769/2006, de 25 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infantil i primària de Vacarisses.

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

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

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària de Vacarisses, amb codi 08061191,
ubicat al c. de les Margarides, 12 (Can Ser-
ra), de Vacarisses (Vallès Occidental), la nova
denominació específica Font de l’Orpina.

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

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

Barcelona, 25 de maig de 2006

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

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.145.160)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/1265/2004, de 26 d’abril, per la qual
es fan públiques les relacions d’alumnes
aprovats en cursos d’habilitació i d’especi-
alització per al professorat realitzats a diver-
ses universi tats i  centres docents de
Catalunya (DOGC núm. 4128, pàg. 8716,
de 7.5.2004).

Havent observat una errada en la publi-
cació de l’esmentada Resolució al DOGC

núm. 4128, pàg. 8716, de 7.5.2004, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 8718, on diu:
“Farras Company, Celedonia

77725210”,
ha de dir:

“Farràs Company, Celedònia
77729210”.

Barcelona, 31 de maig de 2006

Rosa Pérez i Robles
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC

(06.151.156)

RESOLUCIÓ EDU/1788/2006, de 26 de
maig, dels concursos de mèrits convocats
per la Resolució EDC/3712/2005, de 22 de
novembre, per tal de proveir amb caràcter
definitiu llocs de treball docents vacants als
serveis educatius.

Mitjançant la Resolució EDC/3712/2005,
de 22 de desembre (DOGC núm. 4546, de
9.1.2006), es van convocar els concursos
de mèrits per tal de proveir amb caràcter
definitiu llocs de treball docents vacants del
cos de mestres i del cos de professors d’en-
senyament secundari als centres de recur-
sos pedagògics, als equips d’assessora-
ment i orientació psicopedagògica i als
centres de recursos educatius per a defici-
ents auditius.

Finalitzat el termini, tant de reclamacions
com de desistiments, procedeix la publica-
ció de la resolució definitiva, tal com esta-
bleix la base 5.2 dels respectius annexos
dels concursos de mèrits convocats.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Es resolen els concursos de mèrits per
tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de
treball docents vacants del cos de mestres
i del cos de professors d’ensenyament se-
cundari als centres de recursos pedagògics,
als equips d’assessorament i orientació psi-
copedagògica i als centres de recursos edu-
catius per a deficients auditius, convocats
per l’esmentada Resolució EDC/3712/2005,
de 22 de desembre, en els termes que s’in-
diquen:

1.1 A l’annex 1 consta la relació de pro-
fessors que obtenen destinació per la seva
participació en el concurs de mèrits de llocs
de treball docents als centres de recursos
pedagògics, ordenats per puntuació total del
barem de mèrits.

1.2 A l’annex 2 consta la relació de pro-
fessors que obtenen destinació per la seva
participació en el concurs de mèrits de llocs
de treball docents de l’especialitat de psi-
cologia i pedagogia als equips d’assesso-
rament i orientació psicopedagògica i als
centres de recursos educatius per a defici-
ents auditius, ordenats per puntuació total
del barem de mèrits.

1.3 A l’annex 3 consta la relació de pro-
fessors que obtenen destinació per la seva
participació en el concurs de mèrits de llocs
de treball docents de l’especialitat d’audi-
ció i llenguatge als centres de recursos
educatius per a deficients auditius, orde-
nats per puntuació total del barem de
mèrits.

—2 Es resolen les reclamacions interpo-
sades contra les adjudicacions definitives,
i a l’annex 4 s’indica el funcionari a qui
s’estima parcialment la reclamació presen-
tada.

—3 La presa de possessió de les destina-
cions adjudicades té efectes d’1 de setem-
bre de 2006.

—4 El caràcter definitiu de les destinaci-
ons adjudicades als professors funcionaris
en pràctiques queda condicionat a l’obten-
ció del nomenament com a funcionaris de
carrera dels cossos respectius.

—5 Amb la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya d’aquesta resolu-
ció es donen per notificades les persones
interessades a tots els efectes.

—6 D’acord amb la base 6 dels respec-
tius annexos dels concursos de mèrits, s’es-
tableix el període comprès entre els dies 1
de setembre i 2 d’octubre de 2006, amb-
dós inclosos, per retirar la documentació
lliurada pels concursants. A aquests efec-
tes, podran fer-ho personalment o delegar-
ho en una altra persona, degudament auto-
ritzada, sempre que el mateix interessat o
tercers no hagin interposat recursos que el
puguin afectar. Si no es retira la documen-
tació en el termini establert, s’entendrà que
el participant renuncia a recuperar-la i, per
tant, perdrà el seu dret a fer-ho.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu, 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, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Personal Docent, 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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 26 de maig de 2006

P. D. (Resolució de 22.12.2005,
DOGC de 9.1.2006)

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
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ANNEX 1

Relació de Professors que han obtingut destinació en el concurs de mèrits per proveir llocs de treball docents del cos de mestres i del cos
de professors d’ensenyament secundari als centres de recursos pedagògics (CRP).

P: Puntuació; C: Codi centre

Cognoms i nom DNI Cos P C Denominació (municipi)

Hereu Riells, Carme ....................... 040270668Z Mestres 34,8000 17990103 CRP del Gironès (Girona)
Fernandez Quiles, Josep ............. 038389762W Mestres 34,5040 08930033 CRP del Baix Llobregat III (Sant Boi de Llobregat)
Tomas Deig, Albert ........................ 037672590Q Prof. ensenyaments secundaris 34,4375 08930007 CRP del Maresme I (Mataró)
Bartis Horts, Anna Maria ................ 046024468L Prof. ensenyaments secundaris 34,1000 08930041 CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès)
Martos Gomez, Ma.Dolores .......... 036930345G Mestres 33,3202 08901111 CRP Eixample (Barcelona)
Bartoli Tosquella, Maria-Antonia .... 077265556T Prof. ensenyaments secundaris 33,1250 08904085 CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès)
Sanz Sanz, Miguel .......................... 017429304L Prof. ensenyaments secundaris 33,0910 08903083 CRP del Baix Llobregat V (Cornellà de Llobregat)
Plana Puyuelo, Alicia ..................... 036947663A Prof. ensenyaments secundaris 32,9622 08901112 CRP Ciutat Vella (Barcelona)
Samarra Pla, Jaume ...................... 041076889Q Mestres 32,7664 25990102 CRP del Segrià (Lleida)
Sierco Baron, Helena .................... 037266100M Prof. ensenyaments secundaris 32,1000 08901115 CRP Horta-Guinardó (Barcelona)
Esbri Cubells, Jose ......................... 073373095J Mestres 31,8580 08930033 CRP del Baix Llobregat III (Sant Boi de Llobregat)
Aparicio Beltran, Maria Rosa ........ 038414977D Mestres 31,3682 08930005 CRP Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat

(L’Hospitalet de Llobregat)
Carreras Adell, Herminio ............... 040919625A Mestres 31,3562 43990103 CRP del Baix Ebre (Tortosa)
Garcia Alcocer, Jose ..................... 027228781R Prof. ensenyaments secundaris 30,8000 08904082 CRP del Vallès Occidental II (Terrassa)
Boada Barbany, Josepa ................ 035009996V Mestres 30,4366 08930002 CRP Ciutat de Badalona (Badalona)
Vallejo Aparicio, Aurora .................. 036967453J Mestres 30,1500 08930040 CRP del Vallès Occidental IV (Sant Cugat del Vallès)
Martinez Olle, Josep ....................... 077109054J Prof. ensenyaments secundaris 30,0826 08901113 CRP Sants-Montjuïc (Barcelona)
Ortega Lopez, M. Rosario ............ 077295304D Mestres 30,0748 08930013 CRP del Vallès Oriental I (Granollers)
Esteve Pala, Montserrat ................. 039303592L Mestres 30,0000 43990103 CRP del Baix Ebre (Tortosa)
Torres Pubill, Celia ......................... 078068034P Mestres 29,8682 25990112 CRP del Pla d’Urgell (Mollerussa)
Viladot Aguayo, Roser ................... 040879578E Prof. ensenyaments secundaris 29,7304 08904083 CRP del Vallès Occidental III (Rubí)
Silva Galan, Jose Maria ................ 038416760K Mestres 29,4000 08901110 CRP Sant Andreu (Barcelona)
Serrahima Sugra|es, Clara ............ 046110592P Mestres 29,1368 08930005 CRP Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat

(L’Hospitalet de Llobregat)
Masats Safont, Montserrat ........... 037695490P Mestres 28,5000 08930039 CRP del Vallès Occidental VI (Montcada i Reixac)
Carrion Pardo, Antonio Jose ........ 038402977S Prof. ensenyaments secundaris 28,3500 08903083 CRP del Baix Llobregat V (Cornellà de Llobregat)
Navarro Blasco, Carmen ............... 018402517X Mestres 28,2912 08904085 CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès)
Perafita Carreras, Albert ................. 040300738T Mestres 28,2832 17990112 CRP de la Selva I (Santa Coloma de Farners)
Biosca Villarroya, Guillem ............... 040856418T Prof. ensenyaments secundaris 27,8580 08904082 CRP del Vallès Occidental II (Terrassa)
Perez Arbej, Luis Gregorio ............ 017200940E Mestres 27,8080 08904082 CRP del Vallès Occidental II (Terrassa)
Brufau Galitó, Jaume ..................... 078055696K Mestres 27,7750 25990105 CRP de l’Urgell (Tàrrega)
Buil Lanau, Jose A. ....................... 040862560R Mestres 27,7040 08930035 CRP del Baix Llobregat VIII (Esplugues de Llobregat)
Lopez Lopez, Antonio-German ..... 017128071V Prof. ensenyaments secundaris 27,2664 25990102 CRP del Segrià (Lleida)
Puig Sabanes, Marta ..................... 046117170P Prof. ensenyaments secundaris 27,2000 08930034 CRP del Baix Llobregat IV (El Prat de Llobregat)
Pinya Salomo, Maria Carme ......... 033880286K Prof. ensenyaments secundaris 27,0580 08904081 CRP del Vallès Occidental I (Sabadell)
Alcalde Sastre, Isabel .................... 077279515K Mestres 27,0164 08930013 CRP del Vallès Oriental I (Granollers)
Mallorqui Quintana, Montserrat .... 040304271Z Prof. ensenyaments secundaris 26,4664 17990102 CRP del Baix Empordà (La Bisbal d’Empordà)
Rovira Su|ol, Francesc .................. 040953930S Mestres 26,4664 08930002 CRP Ciutat de Badalona (Badalona)
Gelonch Urgell, Josep ................... 040829598K Mestres 26,2748 25990107 CRP de les Garrigues (Les Borges Blanques)
Garcia-Alzorriz Pardo, Carlos ....... 046106023Q Mestres 26,2000 08904081 CRP del Vallès Occidental I (Sabadell)
Botia Gomez, Josep ...................... 037261756P Mestres 26,1080 08930035 CRP del Baix Llobregat VIII (Esplugues de Llobregat)
Zamora Rodriguez, Magdalena .... 039167210G Mestres 26,1080 08904081 CRP del Vallès Occidental I (Sabadell)
Tasies Segarra, Montserrat ........... 078055692V Mestres 26,0580 08930012 CRP Ciutat de Sta. Coloma Gramenet

(Santa Coloma de Gramenet)
Costa Roca, Francesc ................... 039306949H Prof. ensenyaments secundaris 25,8125 08930003 CRP del Bages (Manresa)
Xirgo Tarres, Albert ....................... 040289585W Mestres 25,4576 17990109 CRP de la Garrotxa (Olot)
Corral Bala|a, Fco.Javier ............... 038780350G Mestres 25,4164 08930012 CRP Ciutat de Sta. Coloma Gramenet

(Santa Coloma de Gramenet)
Escoda Amoros, Enric ................... 039856422K Mestres 25,3558 43900034 CRP del Tarragonès (Tarragona)
Planas Fuster, Fco. Javier ............. 035012339Z Mestres 25,1664 08930006 CRP del Garraf (Vilanova i la Geltrú)
Solanellas París, M.Teresa ............ 040861907S Mestres 24,6664 25990102 CRP del Segrià (Lleida)
Tello Garcia, Ascension .................. 039018281T Mestres 24,1000 08930013 CRP del Vallès Oriental I (Granollers)
Solans Cases, Jaume .................... 040297940P Mestres 23,7664 08930008 CRP del Maresme II (Pineda de Mar)
Barrero Guerrero, Antonio ............. 077883606V Mestres 23,7414 43990104 CRP del Baix Penedès (El Vendrell)
Vivancos Martí, Jordi ..................... 037361101Q Prof. ensenyaments secundaris 23,2000 08930010 CRP d’Osona (Vic)
Escude Monfort, Jaume Pasqual .. 040914966J Mestres 22,6558 43990109 CRP de la Terra Alta (Gandesa)
Lopez Rodriguez, Carlos ............... 038555974Q Mestres 22,1164 08930018 CRP del Vallès Oriental III (Sant Celoni)
Fabregat Escue, Ma.Cristina ......... 040845729Y Prof. ensenyaments secundaris 19,0000 43990102 CRP del Baix Camp (Reus)
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ANNEX 2

Relació de professors que han obtingut destinació en el concurs de mèrits per proveir llocs de treball docents de l’especialitat de psicologia
i pedagogia del cos de mestres i del cos de professors d’ensenyament secundari als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
(EAP) i als centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA).

Especialitat adjudicada: psicologia i pedagogia

Cognoms i nom DNI Cos P C Denominació (municipi)
Cardona Pera, M. Claustre ........... 037643864V Prof. ensenyaments secundaris 37,7000 08925261 Creda Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
Almirall Ferran, Ramon ................... 037721462J Prof. ensenyaments secundaris 37,4000 08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó (Barcelona)
Gotzens Busquets, Antonia Maria . 040275480L Prof. ensenyaments secundaris 37,0000 08900415 EAP B-47 Eixample (Barcelona)
Perez Moreno, Ginesa de la C. ..... 046311128F Prof. ensenyaments secundaris 36,4906 08900415 EAP B-47 Eixample (Barcelona)
Lopez Rodriguez, Francesc ........... 037723072J Prof. ensenyaments secundaris 35,0500 08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó (Barcelona)
Navarro Oriach, Miquel ................. 040819221V Prof. ensenyaments secundaris 34,9000 25900022 Creda Lleida (Lleida)
Martin Perez, David ....................... 046400312C Prof. ensenyaments secundaris 34,7750 08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc (Barcelona)
Valverde Galvez, Fco.Pedro ........... 039665474L Prof. ensenyaments secundaris 34,2122 43907121 EAP T-04 Tarragonès (Sector A) (Tarragona)
Sanchez Cano, Manuel .................. 040263819L Prof. ensenyaments secundaris 34,0000 08924081 Creda Vic (Vic)
Ribalta Sanfeliu, Ma.Carmen ........ 039309361S Prof. ensenyaments secundaris 33,9972 08900251 EAP B-06 Bages (Manresa)
Rebes Morato, Montserrat ............ 046107372P Prof. ensenyaments secundaris 33,4664 08900405 EAP B-41 Sarrià-St.Gervasi (Barcelona)
Masip Tarrago, Josefina ................ 039846911D Prof. ensenyaments secundaris 33,4080 43907121 EAP T-04 Tarragonès (Sector A) (Tarragona)
Mejias Barbasan, Magdalena ........ 035013095B Prof. ensenyaments secundaris 33,1750 08900419 EAP B-48 Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)
Martin Peris, Jesus ....................... 017180956W Prof. ensenyaments secundaris 32,7000 08900270 EAP B-11 Sabadell (Sector A) (Sabadell)
Carreras Verdaguer, Montserrat ... 039147316M Prof. ensenyaments secundaris 32,1580 08900410 EAP B-45 Rubí (Rubí)
Cabra Soler, Joaquin ..................... 037681118B Prof. ensenyaments secundaris 32,1138 08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts (Sant Vicenç dels Horts)
Daviu Freixas, Jose ...................... 040832661W Prof. ensenyaments secundaris 31,8500 08900258 EAP B-17 L’Hospitalet de Llobregat (Sector A)

(L’Hospitalet de Llobregat)
Camus Fueyo, Inmaculada ........... 037311790V Prof. ensenyaments secundaris 31,3580 08900243 EAP B-01 Nou Barris (Barcelona)
Castello Guiu, Francisco Tomas ... 040856235R Prof. ensenyaments secundaris 31,3080 08900410 EAP B-45 Rubí (Rubí)
Reverter Ramirez, Maria Isabel ..... 038498216B Prof. ensenyaments secundaris 31,2222 08900248 EAP B-21 St.Marti-Verneda (Barcelona)
Carretero Torres, Mª de los Reyes 046215367H Prof. ensenyaments secundaris 31,1332 17905271 EAP G-08 Pla de l’Estany (Banyoles)
Marimon Busque, Ma.Lourdes ..... 035006925M Prof. ensenyaments secundaris 31,1000 08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Sabadell)
Quero Batalla, Josep-Ma. ............. 078056006D Prof. ensenyaments secundaris 31,0664 25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà (Tremp)
Campillo Grau, Encarnacion ......... 036481672S Prof. ensenyaments secundaris 30,9000 08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gramanet

(Santa Coloma de Gramenet)
Farran Roig, Maria ......................... 035009460X Prof. ensenyaments secundaris 30,1996 08900258 EAP B-17 L’Hospitalet de Llobregat (Sector A)

(L’Hospitalet de Llobregat)
Mu|oz Cosialls, Jose ..................... 046019955Z Prof. ensenyaments secundaris 30,0742 08900410 EAP B-45 Rubí (Rubí)
Duran Molero, Elvira M.Angel. ...... 037275311Q Prof. ensenyaments secundaris 29,7140 08900244 EAP B-02 Sant Andreu (Barcelona)
Sanchez Navarro, Dolores ............. 038769946L Prof. ensenyaments secundaris 29,3080 08900307 EAP B-23 Baix Maresme (El Masnou)
Torres Blanque, Ma.Teresa ............ 037738720K Prof. ensenyaments secundaris 29,3074 08900244 EAP B-02 Sant Andreu (Barcelona)
Escude Miquel, Carme .................. 046317692Q Prof. ensenyaments secundaris 28,9500 17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A) (Blanes)
Segura Vidiella, Nuria .................... 077625786G Prof. ensenyaments secundaris 28,9175 08900266 EAP B-26 Martorell (Martorell)
Carbonell Colome, Joan Josep ... 077109204W Prof. ensenyaments secundaris 28,8250 08900256 EAP B-15 Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
Ribalta Xicota, Maria Neus ........... 038499630E Prof. ensenyaments secundaris 28,6682 08900276 EAP B-33 L’Hospitalet de Llobregat (Sector B)

(L’Hospitalet de Llobregat)
Soler Gali, M.Carme ...................... 040282837Q Prof. ensenyaments secundaris 28,4642 17905266 EAP G-03 Gironès Est (Girona)
Lumbreras Lumbreras,
Encarnacion ................................... 038433679N Prof. ensenyaments secundaris 28,2080 08900265 EAP B-19 Viladecans (Gavà)
Verdejo Castro, Alicia .................... 036934187M Prof. ensenyaments secundaris 28,1080 08900248 EAP B-21 St.Marti-Verneda (Barcelona)
Pitarque Fernandez, M Isabel ....... 037323662K Prof. ensenyaments secundaris 28,1000 08900257 EAP B-05 Badalona (Sector A) (Badalona)
Vea Campos, Antoni Ignasi ............ 037677135F Prof. ensenyaments secundaris 28,0500 08900266 EAP B-26 Martorell (Martorell)
Vidal Ca|ellas, M. Montserrat ........ 040954702M Prof. ensenyaments secundaris 27,7745 08900269 EAP B-13 Terrassa (Terrassa)
Font Comas, Salvador ................... 040273188G Prof. ensenyaments secundaris 27,5664 17905265 EAP G-06 Gironès Oest (Girona)
Llavina Carles, Angels ................... 038781080K Prof. ensenyaments secundaris 27,5328 08900254 EAP B-24 Alt Maresme (Pineda de Mar)
Costa Vilanova, Pere ..................... 040454292Y Prof. ensenyaments secundaris 27,5000 17905265 EAP G-06 Gironès Oest (Girona)
Salvatierra Remon, Ma.Victoria .... 037319804G Prof. ensenyaments secundaris 27,5000 08900272 EAP B-25 Badia del Vallès (Badia del Vallès)
Orteu Sole, Ines ............................. 040894426N Prof. ensenyaments secundaris 27,4500 25900746 EAP L-01 Segrià (Sector A) (Lleida)
Vargas Cano, José-Diego ............. 039700732H Prof. ensenyaments secundaris 27,2825 43907124 EAP T-07 Tarragonès (Sector B) (Tarragona)
Borras Medina, Rosa ..................... 038500338V Prof. ensenyaments secundaris 27,2630 08900276 EAP B-33 L’Hospitalet de Llobregat (Sector B)

(L’Hospitalet de Llobregat)
Gil Juan, Maria Luisa ..................... 039155718N Prof. ensenyaments secundaris 27,2375 08900269 EAP B-13 Terrassa (Terrassa)
Fita Alegre, Alberto ........................ 040420553P Prof. ensenyaments secundaris 27,2000 17905262 EAP G-01 Alt Empordà (Figueres)
Santo Naharro, Pedro .................... 037274589F Prof. ensenyaments secundaris 26,4245 08900408 EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
Martinez Coll, Carles ..................... 035006208R Prof. ensenyaments secundaris 26,3496 08900279 EAP B-36 EL Prat de Llobregat (El Prat de Llobregat)
Albiol Porcar, Vicente .................... 018933777Q Prof. ensenyaments secundaris 26,2000 08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A) (Granollers)
Montero Nadal, Ma.Dolores .......... 037689240Z Prof. ensenyaments secundaris 26,1830 08900265 EAP B-19 Viladecans (Gavà)
Tu|a Rigau, Josepa ........................ 077906193H Prof. ensenyaments secundaris 26,1164 17905266 EAP G-03 Gironès Est (Girona)
Titsch Coca, Ana Maria ................ 039342321Q Prof. ensenyaments secundaris 25,9660 08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts (Sant Vicenç dels Horts)
Collell Caralt, Jordi ........................ 046312512B Prof. ensenyaments secundaris 25,9500 17905277 EAP G-10 La Selva (Sector B) (Santa Coloma de Farners)
Giner Tarrida, Antoni ...................... 038071110S Prof. ensenyaments secundaris 25,9134 08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina (Sant Adrià de Besòs)
Pujol Querol, Aurelia ....................... 038541527J Prof. ensenyaments secundaris 25,7697 08900408 EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
Serra Guinot, Silvia ........................ 038548523V Prof. ensenyaments secundaris 25,6745 08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts (Sant Vicenç dels Horts)
Planellas Sau, Pilar ........................ 077895661C Prof. ensenyaments secundaris 25,6164 17905262 EAP G-01 Alt Empordà (Figueres)
Serra Mila, Jaume .......................... 037676832A Prof. ensenyaments secundaris 25,5000 08900269 EAP B-13 Terrassa (Terrassa)
Ara Arque, Blanca .......................... 077735009T Prof. ensenyaments secundaris 25,2164 08900251 EAP B-06 Bages (Manresa)
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Navarro Biel, Ana ........................... 037736214E Prof. ensenyaments secundaris 25,1705 08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gramanet

(Santa Coloma de Gramenet)
Sabate Perez, Cynthia V. .............. 044990696M Prof. ensenyaments secundaris 24,9040 08900270 EAP B-11 Sabadell (Sector A) (Sabadell)
Perez Clemente, Gemma .............. 046655734G Prof. ensenyaments secundaris 24,7496 08900410 EAP B-45 Rubí (Rubí)
Segura Gispert, M. Dolores .......... 037272460V Prof. ensenyaments secundaris 24,7245 08900407 EAP B-43 Badalona (Sector B) (Badalona)
Torra Vilapensi, Anna ..................... 046529310B Prof. ensenyaments secundaris 24,7080 08900307 EAP B-23 Baix Maresme (El Masnou)
Anglarill Casulleras, M.Montserrat 035065981C Prof. ensenyaments secundaris 24,6832 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Segui Valle, Sara ............................ 035017984R Prof. ensenyaments secundaris 24,6000 08900266 EAP B-26 Martorell (Martorell)
Gil Molina, Nuria ............................. 040320744L Prof. ensenyaments secundaris 24,5912 17905271 EAP G-08 Pla de l’Estany (Banyoles)
Montero Pous, Jose ...................... 039298484V Prof. ensenyaments secundaris 24,4580 08900270 EAP B-11 Sabadell (Sector A) (Sabadell)
Garcia Angulo, Eduardo ................. 016789145L Prof. ensenyaments secundaris 24,4414 17905262 EAP G-01 Alt Empordà (Figueres)
Castelló Cano, Roser .................... 037785702Z Prof. ensenyaments secundaris 24,4164 25900746 EAP L-01 Segrià (Sector A) (Lleida)
Valles Serra, Montserrat ................ 039692512D Prof. ensenyaments secundaris 24,1477 43907118 EAP T-01 Alt Camp (Valls)
Salles Mora, Rosa ......................... 039134212B Prof. ensenyaments secundaris 24,1390 08900277 EAP B-34 Sabadell (Sector B) (Sabadell)
Míguez Betriu, Albert ..................... 038498738G Prof. ensenyaments secundaris 23,8245 08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina (Sant Adrià de Besòs)
Falguera Rosas, Rosa Ma. ........... 037322677W Prof. ensenyaments secundaris 23,5710 08900300 EAP B-37 Sant Boi de Llobregat (Sant Boi de Llobregat)
Barbal Ricarte, Ester ..................... 040868396H Prof. ensenyaments secundaris 23,4820 25900751 EAP L-02 Segrià (Sector B) (Lleida)
Paul Santamaría, Dolors-M. ........... 043701955T Prof. ensenyaments secundaris 23,0164 25900751 EAP L-02 Segrià (Sector B) (Lleida)
Sola Descamps, Luis ..................... 043625249E Prof. ensenyaments secundaris 22,7235 08900254 EAP B-24 Alt Maresme (Pineda de Mar)
Perolada Gisbert, Ma. Cinta ......... 040925312D Prof. ensenyaments secundaris 22,5908 43907125 EAP T-08 Montsià (Amposta)
Feligreras Lorite, Yolanda .............. 038455245G Prof. ensenyaments secundaris 22,4745 08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B) (Montmeló)
Casòliva Vilaró, Montserrat ........... 078080174G Prof. ensenyaments secundaris 21,5996 25900749 EAP L-06 Urgell (Tàrrega)
Bofarull Vidal, Ma.Teresa ............... 039667656Q Prof. ensenyaments secundaris 21,4828 43907118 EAP T-01 Alt Camp (Valls)
Morales Garcia, M. Jose ................ 040925316J Prof. ensenyaments secundaris 21,2996 08900252 EAP B-08 Garraf (Vilanova i la Geltrú)
Cesteros Fernandez, Rosa Maria . 039693916X Prof. ensenyaments secundaris 21,2745 43907124 EAP T-07 Tarragonès (Sector B) (Tarragona)
Villares Bermejo, Laura ................. 039707861V Prof. ensenyaments secundaris 21,2745 43907126 EAP T-09 Reus (Reus)
Capdet Mateu, Elisenda ................ 046128223K Prof. ensenyaments secundaris 20,8534 43907119 EAP T-02 Baix Camp (Cambrils)
Lumbierres Naya, Consol .............. 040853340G Prof. ensenyaments secundaris 20,7164 25900748 EAP L-05 La Noguera (Balaguer)
Alvarez Garcia, M. del Valle .......... 052142108G Prof. ensenyaments secundaris 20,4000 08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A) (Granollers)
Bravo Altieri, Alicia ......................... 040294579M Prof. ensenyaments secundaris 20,1284 17905277 EAP G-10 La Selva (Sector B) (Santa Coloma de Farners)
Feliu Monterde, Maria Mercedes .. 046660183Z Prof. ensenyaments secundaris 19,9239 08900300 EAP B-37 Sant Boi de Llobregat (Sant Boi de Llobregat)
Santacana Soler, Eulalia ................ 046631180Z Prof. ensenyaments secundaris 19,2996 08900252 EAP B-08 Garraf (Vilanova i la Geltrú)
Poca Gazquez, Ferran ................... 040857842K Prof. ensenyaments secundaris 19,2080 43900132 EAP T-11 Conca de Barberà (Montblanc)
Chaparro Garcia, Angelina ............ 040912416Q Prof. ensenyaments secundaris 18,1320 43900133 EAP T-12 Priorat (Falset)
Sampol Oliva, Montserrat ............. 040441128K Prof. ensenyaments secundaris 16,9916 17905262 EAP G-01 Alt Empordà (Figueres)
Maso Font, Lidia ............................ 079302239X Prof. ensenyaments secundaris 16,9580 17905263 EAP G-02 Baix Empordà (La Bisbal d’Empordà)
Vall Cunillera, M.Teresa ................. 043700493X Prof. ensenyaments secundaris 16,5080 25900749 EAP L-06 Urgell (Tàrrega)
Galera Diez, Sandra ...................... 052157411N Prof. ensenyaments secundaris 16,3832 08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B) (Montmeló)
Oliveras Sala, Maria Carme .......... 046671134V Prof. ensenyaments secundaris 16,2988 17905274 EAP G-07 La Garrotxa (Olot)
Martinez Pujantell, Sandra ............ 041085269R Prof. ensenyaments secundaris 16,1996 25900747 EAP L-03 Alt Urgell (La Seu d’Urgell)
Alonso Alins, Elena ......................... 043413933F Prof. ensenyaments secundaris 15,4996 08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (Sector B) (Montmeló)
Compta Sola, Ma.Gracia ............... 077911894S Prof. ensenyaments secundaris 15,3160 17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A) (Blanes)
Tubau Coma, Francesc ................. 037650863R Prof. ensenyaments secundaris 15,0232 08900254 EAP B-24 Alt Maresme (Pineda de Mar)
Brotons Mendez, Soledad ............ 052141343K Prof. ensenyaments secundaris 14,7914 08900262 EAP B-28 Vallès Oriental (Sector C) (Bigues i Riells)
Riudeubàs Gilabert, Elisabet .......... 078083173J Prof. ensenyaments secundaris 14,3832 25900767 EAP L-10 Solsonès (Solsona)
Isús Fierro, Rosa-M. ...................... 078073510X Prof. ensenyaments secundaris 13,8704 25900748 EAP L-05 La Noguera (Balaguer)
Matoses Lopez, Maria Angeles .... 020802825S Prof. ensenyaments secundaris 13,7996 43907120 EAP T-03 Baix Ebre (Tortosa)
Benedí Santamaria, Letícia ........... 043720505N Prof. ensenyaments secundaris 13,5328 25900748 EAP L-05 La Noguera (Balaguer)
Bas Massa, Juan ........................... 077900610R Prof. ensenyaments secundaris 13,2996 17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A) (Blanes)
Vianya Estopà, M.Roser ................ 043720732D Prof. ensenyaments secundaris 12,8744 25900747 EAP L-03 Alt Urgell (La Seu d’Urgell)

ANNEX 3

Relació de professors que han obtingut destinació en el concurs de mèrits per proveir llocs de treball docents de l’especialitat de audició
i llenguatge del cos de mestres als centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA).

Especialitat adjudicada: audició i llenguatge

Cognoms i nom DNI P C Denominació (municipi)
Flores Balanza, Anna Ma. ................................................................... 036929754B 33,4244 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Gua|abens Casarramona, Marta ......................................................... 038783081K 32,8500 08910014 Creda El Masnou (El Masnou)
Pereta Salvia, Rosa ............................................................................ 040867161W 31,3832 25900022 Creda Lleida (Lleida)
Campos Requena, Laura .................................................................... 035006912S 29,9558 08910014 Creda El Masnou (El Masnou)
Sadurni Montell, Nuria ......................................................................... 046613192N 28,1413 08910017 Creda Cornellà (Cornellà de Llobregat)
Iglesias Juanati, Dolors ........................................................................ 041076955J 27,8664 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Fuentes Esteller, Isabel ....................................................................... 040968916M 27,7412 08910008 Creda Badalona (Badalona)
Loras Zaera, Ana Ma. ........................................................................ 040912517W 27,4500 43910003 Creda Tortosa (Tortosa)
Corral Clemente, M. Teresa ................................................................. 035078262L 27,3535 08910017 Creda Cornellà (Cornellà de Llobregat)
Turon Alvarez, Elena ............................................................................. 052152822T 26,9076 08910003 Creda Granollers (Granollers)
Almirall Rillo, Norma ............................................................................. 079290240V 26,8656 08910009 Creda Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)
Simo Aguade, Rosa ............................................................................. 039842392K 26,6664 08910009 Creda Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)
Anton Perez, M.Jesus .......................................................................... 035045237E 26,5000 08910009 Creda Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)
Lopez Cordoba, Maria Esther ............................................................ 033887291B 25,9664 08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Sabadell)
Perpi|a Fortunet, Maria ......................................................................... 040437312T 25,3244 17910001 Creda Narcís Masó (Girona) (Figueres)
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Vinardell Maristany, Marta ................................................................... 046739447C 25,2912 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Larrosa Padro, Bibiana ........................................................................ 039037589B 25,0664 08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Sabadell)
Martin Anfruns, Francesca .................................................................. 052145486R 24,9332 08910003 Creda Granollers (Granollers)
Pica|ol Aumatell, M.Merce ................................................................... 077060563Y 24,6500 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Campos Pino, Elisenda ........................................................................ 037687738F 24,5996 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Pedrajas Lort, M. Pilar ......................................................................... 072533481Z 24,4332 08925251 Creda Sant Adrià de Besòs (Sant Adrià de Besòs)
Pons Portas, Josefina .......................................................................... 079295421T 23,6828 17900035 Creda Narcís Masó (Girona) (Salt)
Virgili Miro, Montserrat ......................................................................... 077274999J 23,6664 08910009 Creda Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)
Castrillo Maya, Raquel ......................................................................... 046671062Z 23,6244 17900035 Creda Narcís Masó (Girona) (Salt)
Perez Mesquida, Lluisa ........................................................................ 040454533V 23,0332 17910001 Creda Narcís Masó (Girona) (Figueres)
Roqué Corbinos, Montserrat .............................................................. 040887121K 22,9000 25900022 Creda Lleida (Lleida)
Sanyes Vinyes, Laura .......................................................................... 033943917B 22,6496 08924081 Creda Vic (Vic)
Lopez Villar, Carmen ........................................................................... 052219343M 22,4496 08910009 Creda Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)
Pico Martin, Luisa ................................................................................. 046205128Z 21,9996 43925251 Creda Tarragona (Tarragona)
Artigas Agusti, Eugenia ....................................................................... 077902706G 21,9500 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Creixans Prado, Carolina .................................................................... 040313807M 21,6332 17900035 Creda Narcís Masó (Girona) (Salt)
Ferreres Canalda, Ana Isabel ............................................................. 040934856P 21,5658 43910003 Creda Tortosa (Tortosa)
Soler Yebra, M. Teresa ......................................................................... 040325463T 21,2412 17900035 Creda Narcís Masó (Girona) (Salt)
Fortuny Balcells, Margarita .................................................................. 035019169J 20,9000 43910001 Creda Valls (Valls)
Segarra Iba|ez, Francisca ................................................................... 039871670C 20,8140 43910002 Creda Reus (Reus)
Pe|a Gallego, Eva Ma. de la ................................................................ 043514864Z 20,5432 08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Rubí)
Asta Garcia, Maria Jose ..................................................................... 038458992W 20,4493 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Querol Angles, Inmaculada ................................................................. 040926783P 20,4248 43910006 Creda Amposta (Amposta)
Escude Ribo, Neus .............................................................................. 039339301D 20,2664 08910001 Creda Manresa (Manresa)
Pujades Pi, Xavier ................................................................................ 040899170H 20,0972 25910006 Creda Les Borges Blanques (Les Borges Blanques)
Garrido Gutierrez, Asuncion ................................................................ 033866524J 19,8098 08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Sabadell)
Camara Carazo, Rosario .................................................................... 071255014W 19,7574 08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Rubí)
Carrasco Astals, Anna Maria .............................................................. 046603495K 19,7340 08910027 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Badia del Vallès)
Massafont Soler, M. dels Angels ......................................................... 040327161L 19,2912 17900035 Creda Narcís Masó (Girona) (Salt)
Berenguer Sampedro, Susana ............................................................ 035107657C 19,0328 08910013 Creda Hospitalet de Llobregat (L’Hospitalet de Llobregat)
Escoda Gil, Josep ............................................................................... 039871087N 18,8389 43910017 Creda Tarragona (Cambrils)
Chaparro Lopez, Juana ....................................................................... 033885144A 18,5996 08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Sabadell)
Quintero Cabezon, Monica ................................................................. 045082132Q 17,7826 08910012 Creda Vilafranca (Vilafranca del Penedès)
Garuz Trevi|o, Maria Rosa .................................................................... 040875370T 17,2745 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Guillo Rodriguez, Maria Nieves ......................................................... 046046393W 17,0864 08910030 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Montcada i Reixac)
Mo|ino Alonso, Maria ............................................................................ 043521884L 16,9325 08925261 Creda Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
Monton Fabregas, Isabel .................................................................... 038094481H 16,8408 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Serra Garreta, Núria ............................................................................. 038136927Y 16,7665 08901335 CredaC Pere Barnils (Barcelona)
Cervantes Farre, Meritxell .................................................................... 040995613E 16,7328 08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Sabadell)
Pociello Sebria, Roser ........................................................................ 043682867W 16,6000 08910008 Creda Badalona (Badalona)
Puig Pla, Maria Nieves ........................................................................ 052403533B 16,4080 43925251 Creda Tarragona (Tarragona)
Barnola Canales, Georgina .................................................................. 038821093Z 15,8164 08910008 Creda Badalona (Badalona)
Roca Carretero, Bego|a ....................................................................... 035047429Y 15,6624 08910013 Creda Hospitalet de Llobregat (L’Hospitalet de Llobregat)
Parramon Toval, Ines ........................................................................... 043532024Q 15,5580 08910026 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.) (Terrassa)
Sanchez Pla, Laura .............................................................................. 046115431V 14,8241 08910013 Creda Hospitalet de Llobregat (L’Hospitalet de Llobregat)
Fernandez Tarres, Jordina ................................................................... 039361000L 14,6908 08910001 Creda Manresa (Manresa)
Mata Merchán, Rosa M. ..................................................................... 046663681Q 14,2912 08925261 Creda Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
Diaz Lopez, Marta ............................................................................... 043433037K 14,2576 08910013 Creda Hospitalet de Llobregat (L’Hospitalet de Llobregat)
Escolà Queralt, Cristina ....................................................................... 043722407M 14,0828 25910001 Creda La Seu d’Urgell (La Seu d’Urgell)
Borras Casellas, Marta ........................................................................ 039363100A 12,8016 08910022 Creda Igualada (Igualada)
Soler Bonet, Rosa ................................................................................ 035096275T 12,6080 08910023 Creda Sant Vicenç dels Horts (Sant Vicenç dels Horts)

ANNEX 4:

Funcionari a qui s’estima la reclamació pre-
sentada:
018900772Q Fuentes Vicent, Manuel.
Puntuació acreditada per l’apartat a.4.5:
0,8000.

(06.146.070)

RESOLUCIÓ EDU/1789/2006, de 26 de
maig, per la qual es nomena la senyora
Carme Llobera Plana cap de la Secretaria
del conseller d’Educació i Universitats.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la

refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública;

D’acord amb el que preveu el Decret 2/
2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic
del personal eventual de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;

Atès el que preveu l’Acord del Govern de
la Generalitat de Catalunya de 18 de maig
de 2006, pel qual es regula el règim transi-
tori del personal eventual afectat pel Decret
143/2006, de 13 de maig, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de com-
petència dels departaments de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que
m’han estat conferides,

Resolc:

Nomenar la senyora Carme Llobera Pla-
na cap de la Secretaria del conseller d’Edu-
cació i Universitats, amb els drets i obliga-
cions inherents al lloc mentre l’ocupi i que
s’indiquen tot seguit, amb efectes del dia
23 de maig de 2006.

Funcions: donar suport a la persona titu-
lar del Departament en la coordinació i la
realització de les tasques d’assistència ad-
ministrativa i en l’organització de la seva
agenda d’activitats.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 24.2, complement espe-
cíf ic de 17.309,28 euros anuals (amb
jornada de dedicació especial).
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Barcelona, 26 de maig de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.146.026)

RESOLUCIÓ EDU/1790/2006, de 26 de
maig, per la qual es nomena el senyor Fran-
cisco Garcia Pascual cap del Gabinet del
Conseller d’Educació i Universitats.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública;

D’acord amb el que preveu el Decret 2/
2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic
del personal eventual de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;

Atès allò que preveu l’Acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya de 18 de maig
de 2006, pel qual es regula el règim transi-
tori del personal eventual afectat pel Decret
143/2006, de 13 de maig, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de com-
petència dels departaments de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que
m’han estat conferides,

Resolc:

Nomenar el senyor Francisco Garcia Pas-
cual cap del Gabinet del Conseller d’Edu-
cació i Universitats, amb els drets i obliga-
cions inherents al lloc mentre l’ocupi i que
s’indiquen tot seguit, amb efectes del dia
26 de maig de 2006.

Funcions: donar suport a la persona titu-
lar del Departament en les funcions deriva-
des de les relacions amb altres institucions
i de les seves activitats públiques, així com
aquelles altres que el conseller li pugui en-
comanar. Donar suport en la coordinació de
les funcions pròpies de les diverses ofici-
nes en què s’estructura el Gabinet del Con-
seller, sota la dependència directa de la
persona titular del Departament.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 30.2, complement espe-
cífic 38.413,44 euros anuals (amb jornada
de dedicació especial).

Barcelona, 26 de maig de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

(06.146.027)

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

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

i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: vegeu l’annex.

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

tal·lació de mòduls als centres educatius que
s’especifiquen a l’annex.

b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

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

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

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

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C complet, ca-
tegoria a.

—7 Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 40 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

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

b) Hora límit: de 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 i Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

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

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

ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

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

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

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 25 de maig de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 2609/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ins-

tal·lació de 2 mòduls prefabricats al CEIP
Fogars de Fogars de la Selva (la Selva).

c) Termini d’execució: dos mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 114.096,75
euros, IVA inclòs.

Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 2610/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ins-

tal·lació de dos mòduls prefabricats al CEIP
Nou Pi Verd Sud de Palafrugel l  (Baix
Empordà).

c) Termini d’execució: un mes a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig.

d) Pressupost de licitació: 101.681,80
euros, IVA inclòs.

Obra núm. 3
a) Número d’expedient: 2635/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura d’un mòdul prefabricat al CEIP
Carrilet de Palafrugell (Baix Empordà).

c) Termini d’execució: un mes a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig.

d) Pressupost de licitació: 74.781,46
euros, IVA inclòs.

Obra núm. 4
a) Número d’expedient: 2636/06.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructura de dos edificis prefabricats al
CEIP Pericot de Girona (Gironès).

c) Termini d’execució: dos mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.
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d) Pressupost de licitació: 82.324,24
euros, IVA inclòs.

Obra núm. 5
a) Número d’expedient: 2638/06.
b) Objecte del contracte: obres de dos

edificis prefabricats al CEIP Domeny-Deve-
sa de Girona (Gironès).

c) Termini d’execució: dos mesos a
comptar des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 66.949,92
euros, IVA inclòs.

(06.146.001)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia per a la redacció d’un projecte d’obres.

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: redacció del

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de
seguretat i salut, de l’estudi topogràfic i
geotècnic, projecte d’activitats per a la lli-
cència ambiental i posterior direcció de les
obres de nova construcció de l’IES de Tec-
nificació d’Amposta (Terres de l’Ebre).

b) Termini d’execució: el termini de redac-
ció serà de 6 mesos des de la data de for-
malització del contracte. El termini de direc-
ció de les obres és el que result i  del
contracte d’execució de les obres, en el
benentès que finalitzarà després d’haver-se
formulat i presentat la liquidació correspo-
nent.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
244.425,44 euros, IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista
Per participar en aquest procediment es

requereix acreditar un mínim d’una obra de
tipus general i una obra dins l’àmbit educa-
tiu projectades i/o dirigides en els últims tres
anys.

Els documents necessaris per acreditar
la solvència econòmica, financera i tècnica
són els enunciats a la clàusula 9.3.5 del plec
de clàusules administratives particulars.

—7 Criteris de selecció dels participants
(fase 1)

a) Relació de les obres dins l’àmbit edu-
catiu projectades i/o dirigides els últims 3
anys: fins a 45 punts.

b) Relació de les obres de tipus general
projectades i/o dirigides els últims 3 anys:
fins a 25 punts.

c) Descripció de l’equip de personal tèc-
nic i del col·laborador extern: fins a 15 punts.

d) Descripció del material, instal·lacions i
equipament tècnic propi: fins a 15 punts.

—8 Criteris de valoració de les proposici-
ons (fase 2)

a) Proposta tècnica arquitectònica i pro-
posta gràfica: fins a 60 punts.

b) Reducció del preu: fins a 30 punts.
c) Direcció de l’obra: fins a 10 punts.

—9 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats. Registre General.

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

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

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

informació: durant tot el període de presen-
tació de les sol·licituds de participació.

—10 Presentació de les sol·licituds de par-
ticipació

a) Data límit de presentació de les sol·li-
cituds de participació: 10 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 sol·licituds es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació i Univer-

sitats. Registre General.
Domicili: Via Augusta, 202-226, planta

baixa.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14

hores.
Les proposicions també es poden trame-

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

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

e) Nombre previst d’empreses a les quals
es pretén convidar a presentar proposicions:
5.

—11 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-

versitats. Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: l’endemà de l’acabament del ter-

mini de presentació de les proposicions. Si
el dia d’obertura és dissabte o festiu, el ter-
mini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil. En el cas que les propo-
sicions es presentin per correu, es comuni-
carà oportunament als interessats la data
d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 hores.

—12 Despeses de l’anunci: l’import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 26 de maig de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.146.023)

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

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

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

servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: vegeu l’annex.

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

sos centres educatius del Departament, tal
com s’especifica a l’annex.

b) Termini d’execució: vegeu l’annex.

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

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

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

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació i solvència econòmica, finan-

cera i tècnica que figuren per a cada expe-
dient a l’annex.

—7 Criteris de Valoració:
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts.
d) Per any/s addicional/s de garantia: fins

a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació i Uni-
versitats-Registre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
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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 i Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

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

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

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

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

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

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

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 18 de maig de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 1397/06.
b) Objecte del contracte: obres d’arran-

jament i instal·lació d’ascensors als se-
güents centres:

Lot 1: obres d’instal·lació de dos ascen-
sors i arranjaments varis a l’IES Pes de
Mollet del Vallès.

Lot 2: obres d’instal·lació d’un ascensor,
supressió de barreres arquitectòniques i ar-
ranjament d’un lavabo adaptat a l’ IES
Cristòfol Ferrer, de Premià de Mar.

c) Termini d’execució: lot 1: 3 mesos i lot
2: 3 mesos, a comptar des de la data de
l’acta de comprovació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 258.831,94
euros, IVA inclòs.

Lot 1: 142.416,22 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 116.415,72 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació empresarial, quan es liciti a

un import de sortida que superi la quantitat
de 120.202,42 euros: grup C, J, subgrup:
4,1, categoria: segons l’anualitat mitja que

resulta de dividir el pressupost de licitació
dels lots als quals es licita pel termini d’exe-
cució de cada lot i multiplicar el coeficient
per 12.

Si les empreses liciten a lots per un im-
port total inferior a 120.202,42 euros, po-
dran aportar la classificació empresarial per
substituir la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica:
grup: C, J, subgrup: 4, 1, categoria: a.

En cas contrari, les empreses hauran de
presentar els documents acreditatius de la
solvència econòmica, financera i tècnica que
figuren a l’apartat G del quadre de caracte-
rístiques del plec de clàusules administrati-
ves.

Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 1399/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ade-

quació i arranjament als següents centres:
Lot 1: obres d’impermeabilització de co-

berta i resolució de patologies estructurals
a l’IES Frederic Mompou de Sant Vicenç dels
Horts.

Lot 2: obres de canvi del paviment del
gimnàs del CEIP Marianao de Sant Boi de
Llobregat.

c) Termini d’execució: lot 1: 3 mesos i lot
2: 3 mesos, a comptar des de la data de
l’acta de comprovació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 70.198,07
euros, IVA inclòs.

Lot 1: 35.580,47 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 34.617,60 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C, complet, ca-
tegoria a.

Obra núm. 3
a) Número d’expedient: 2527/06.
b) Objecte del contracte: obres de canvi

de finestres a l’IES Damià Campeny de
Mataró (Maresme).

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

d) Pressupost de licitació: 109.602,08
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C, subgrups 4 i
9, categoria a.

Obra núm. 4
a) Número d’expedient: 2528/06.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·-

lació d’un ascensor al CEIP La Monjoia de
Sant Bartomeu de Grau (Osona).

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

d) Pressupost de licitació: 115.756,20
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-

racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C, J; subgrup 4,
1; categoria a.

Obra núm. 5
a) Número d’expedient: 2529/06.
b) Objecte del contracte: obres de subs-

titució de fusteria exterior al CEIP Roureda
de Sabadell (Vallès Occidental).

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

d) Pressupost de licitació: 198.572,52
euros, IVA inclòs.

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

categoria e.
Les empreses estrangeres comunitàries

hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

Obra núm. 6
a) Número d’expedient: 2526/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ade-

quació de cuina i primera fase de l’adequa-
ció de la instal·lació elèctrica al CEIP Gornal
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

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

d) Pressupost de licitació: 102.607,28
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C, subgrup 4,
categoria a.

Obra núm. 7
a) Número d’expedient: 1094/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ins-

tal·lació d’ascensor i adequació d’entrada
a l’IES Bisbe Sivilla de Calella (Maresme).

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

d) Pressupost de licitació: 183.477,54
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Classificació empresarial: grup C, J; sub-

grup 4, 1; categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries

hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

Obra núm. 8
a) Número d’expedient: 1400/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ade-

quació i arranjament als següents centres:
Lot 1: obres d’adequació d’espais de pri-

mària per a secundària al SES Collbató, de
Collbató.

Lot 2: obres d’arranjament del mur exte-
rior a l’IES Bruguers de Gavà.
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c) Termini d’execució: lot 1: 3 mesos i lot
2: 3 mesos, a comptar des de la data de
l’acta de comprovació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 82.232,32
euros, IVA inclòs.

Lot 1: 31.641,66 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 50.590,66 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C complet, ca-
tegoria a.

Obra núm. 9
a) Número d’expedient: 1391/06.
b) Objecte del contracte: obres de su-

pressió de barreres arquitectòniques als se-
güents centres:

Lot 1: obres de supressió de barreres ar-
quitectòniques a l’IES La Bastida, de Santa
Coloma de Gramenet.

Lot 2: obres de supressió de barreres ar-

quitectòniques a l’IES Torrent de les Brui-
xes, de Santa Coloma de Gramenet.

c) Termini d’execució: lot 1: 3 mesos i lot
2: 3 mesos, a comptar des de la data de
l’acta de comprovació de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 234.198,83
euros, IVA inclòs.

Lot 1: 113.259,12 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 120.939,71 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació empresarial, quan es liciti a

un import de sortida que superi la quantitat
de 120.202,42 euros: grup: C, J, subgrup:
4, 1, categoria: segons l’anualitat mitja que
resulta de dividir el pressupost de licitació
dels lots als quals es licita pel termini d’exe-
cució de cada lot i multiplicar el coeficient
per 12.

Si les empreses liciten a lots per un im-
port total inferior a 120.202,42 euros, po-
dran aportar la classificació empresarial per
substituir la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica:
grup: C, J, subgrup: 4, 1, categoria: a.

En cas contrari, les empreses hauran de
presentar els documents acreditatius de la sol-
vència econòmica, financera i tècnica que fi-
guren a l’apartat G del quadre de caracterís-
tiques del plec de clàusules administratives.

Obra núm. 10
a) Número d’expedient: 2530/06.
b) Objecte del contracte: obres de canvi

de fusteria exterior del CEIP Charles-Dar-
wing del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

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

d) Pressupost de licitació: 91.617,55
euros, IVA inclòs.

e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica

que figura a l’apartat G del quadre de ca-
racterístiques del plec de clàusules admi-
nistratives.

Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C complet, ca-
tegoria a.

(06.146.025)


