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RESOLUCIÓ EDU/1815/2006, de 25 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre pri-
vat Ramon Reig, de Figueres.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre privat Ramon Reig, de Fi-
gueres, en petició de canvi de titularitat, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’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’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre privat Ramon
Reig, de Figueres, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 25 de maig de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Serveis territorials: Girona
Municipi: Figueres.
Localitat: Figueres.
Codi: 17006617.
Denominació: Ramon Reig.
Adreça: c. Pou d’En Borràs, s/n.
Titular: Mercedes Sindreu Portabella.
NIF: 40418011L.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Fundació Privada Petit Reig,
amb NIF G17800152, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publi-
cació al DOGC.

Composició del centre:
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 175 llocs escolars.

(06.145.120)

RESOLUCIÓ EDU/1816/2006, de 31 de
maig, per la qual s’atribueix una nova de-
nominació específica a un col·legi d’educa-
ció infant i l  i  pr imàr ia de Sant Esteve
Sesrovires.

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 Sant Esteve Sesrovires, amb codi
08059810, ubicat al c. Ignasi Mas/c. Esco-
les, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llo-
bregat), la nova denominació específica Vi-
nya del Sastret.

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.

Barcelona, 31 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

(06.150.186)

RESOLUCIÓ EDU/1817/2006, de 22 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre pri-
vat llar d’infants Bressol, d’Olot.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre privat llar d’infants Bres-
sol, d’Olot, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’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’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre privat llar d’in-
fants Bressol, d’Olot, per canvi de titulari-
tat, en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada

davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Girona, 22 de maig de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DE LA GARROTXA

Serveis territorials: Girona
Municipi: Olot.
Localitat: Olot.
Codi: 17006289.
Denominació: Bressol.
Adreça: carrer de Mulleres, 24.
Titular: Pilar Reixach Causadias i Roser
Blanch Cardoner, comunitat de béns.
NIF: E-17076340.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Pilar Reixach i Causadias amb
NIF 77885204-M, amb efectes a partir del
dia 1 del mes següent de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 40 llocs escolars.

(06.138.199)

RESOLUCIÓ EDU/1818/2006, de 24 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Abades-
sa Emma, de Sant Joan de les Abadesses.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Abadessa
Emma, de Sant Joan de les Abadesses, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix 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 del
centre docent privat Abadessa Emma, de
Sant Joan de les Abadesses, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
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—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran al
centre docent municipal Abadessa Emma,
codi 17008869, de Sant Joan de les Aba-
desses.

—3 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.

Girona, 24 de maig de 2006

P. D. (Resolució de 24.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DEL RIPOLLÈS

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Sant Joan de les Abadesses.
Localitat: Sant Joan de les Abadesses.
Codi: 17003495.
Denominació: Abadessa Emma.
Adreça: pl. Duran i Reynals, 2.
Titular: Escola Abadessa Emma (Fundació
Privada).
NIF: G17143835.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Abadessa Emma, de
Sant Joan de les Abadesses, amb efectes
a partir de la fi del curs 2004-2005.

(06.144.038)

RESOLUCIÓ EDU/1805/2006, d’1 de juny,
de cessament i nomenament dels presidents
de diversos consells escolars territorials.

D’acord amb el que estableix el Decret
184/1988, d’11 de juliol, sobre la composi-
ció i la constitució dels consells escolars
territorials, formen part d’aquests consells
escolars els directors territorials respectius.

L’article 11 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, estableix
que els presidents dels consells escolars

territorials són nomenats d’entre els seus
membres pel conseller d’Educació i Univer-
sitats.

Per tot això,

Resolc:

Article 1
Les persones següents cessen com a pre-

sidents dels consells escolars territorials que
tot seguit s’indiquen:

Jaume Pallarols Rusca, president del
Consell Escolar Territorial de Barcelona II
(comarques).

Josep Maria Pallàs Guasch, president del
Consell Escolar Territorial de Tarragona.

Francesc Xavier Vega Castellví, president
del Consell Escolar Territorial de les Terres
de l’Ebre.

Article 2
Es nomenen les persones següents pre-

sidents/es dels consells escolars territorials
que tot seguit s’indiquen:

Camil Fortuny Recasens, president del
Consell Escolar Territorial de Barcelona II
(comarques).

Zacarias Henar Moros, president del Con-
sell Escolar Territorial de Tarragona.

Josefa Beltran Bertomeu, presidenta del
Consell Escolar Territorial de les Terres de
l’Ebre.

Barcelona, 1 de juny de 2006

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

(06.152.020)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes d’obres (exp. 1360/
06 i 1361/06).

—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 tal com s’especifica
a l’annex.

b) Termini d’execució: lot 1, lot 2 i lot 3:
3 mesos des de la data de l’acta de com-
provació de replanteig.

—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 empresarial, quan es liciti a

un import de sortida que superi la quantitat
de 120.202,42 euros: grup C complet i
categoria, segons l’anualitat mitja que re-
sulta de dividir el pressupost de licitació dels
lots als quals es licita pel termini d’execució
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 complet, categoria a.

Potestativament, les empreses podran
presentar els documents acreditatius de la
solvència econòmica, financera i tècnica que
figura a l’apartat G del quadre de caracte-
rístiques del plec de clàusules administrati-
ves.

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

ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts,

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

d) Reducció del termini: fins a 10 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 DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 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.
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—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
el següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de les empreses ad-
judicatàries.

Barcelona, 16 de maig de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1360/06
b) Objecte del contracte:
Lot 1: obres d’accés al taller de fusteria

de l’IES Miquel Martí i Pol de Cornellà de
Llobregat.

Lot 2: obres de construcció de tanca de
l’IES Olorda de Sant Feliu de Llobregat.

Lot 3: obres d’arranjament de finestres i
alumini a l’IES Joanot Martorell d’Esplugues
de Llobregat.

c) Pressupost de licitació: 142.563,21
euros, IVA inclòsnt manera:

Lot 1: 50.059,21 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 32.771,61 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 59.732,52 euros, IVA inclòs.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1361/06
b) Objecte del contracte:
Lot 1: obres de canvi de fusteria exterior

a l’IES Estany de la Ricarda del Prat de
Llobregat.

Lot 2: obres de tancament de porxo i
noves portes d’emergència de l’IES Mestres
Busquets de Viladecans.

Lot 3: obres d’impermeabilització de co-
berta, canvi de vidre, claraboia, tanca co-
berta i persianes a l’IES Torra Roja de
Viladecans.

c) Pressupost de licitació
Import total: 128.962,63 euros, IVA inclòs.
Lot 1: 58.733,03 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 39.317,26 euros, IVA inclòs.
Lot 3: 30.912,34 euros, IVA inclòs.

(06.144.056)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 2608/06).

—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: 2608/06.

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

forma d’espais interiors al CEIP Estalella
Grael ls de Vi lafranca del Penedès (Alt
Penedès).

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

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

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

—4 Pressupost de licitació: 162.371,03
euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria c.
Les empreses estrangeres comunitàries

hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figuren a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

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

fins a 15 punts.
Programa de treball de l’execució d’obres

i mitjans materials i personals: fins a 15
punts, dels quals fins a 6 punts per mitjans
personals, fins 6 punts per relació dels mit-
jans materials i fins a 3 punts per a la des-
cripció de l’execució de l’obra.

Reducció de termini: fins a 10 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 DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 9 a 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació 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, 30 de maig de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.151.012)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 2637/06).

—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: 2637/06.

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

jament d’edifici auxiliar i ubicació de la seu
de l’AMPA a l’edifici principal del CEIP Ma-
rinada de Montornès del Vallès (Vallès Ori-
ental).

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

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

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

—4 Pressupost de licitació: 121.727,57
euros, IVA inclòs.

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

ció.
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—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria d.
Les empreses estrangeres comunitàries

hauran de presentar els documents acredi-
tatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figuren a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives.

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

fins a 15 punts.
Programa de treball de l’execució d’obres

i mitjans materials i personals: fins a 15
punts, dels quals fins a 6 punts per mitjans
personals, fins 6 punts per relació dels mit-
jans materials i fins a 3 punts per a la des-
cripció de l’execució de l’obra.

Reducció de termini: fins a 10 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 DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 9 a 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació 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
el següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 30 de maig de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.151.013)

DECRET 252/2006, de 6 de juny, de ces-
sament de la senyora Àurea Roldan i Barre-
ra com a directora de Serveis de la Secreta-
ria General del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació.

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;

Vist el Decret 212/2006, de 23 de maig,
d’estructuració del Departament d’Educa-
ció i Universitats, a proposta del conseller
d’Educació i Universitats i d’acord amb el
Govern,

Decreto:

Article únic
La senyora Àurea Roldan i Barrera cessa

com a directora de Serveis de la Secretaria
General del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació.

Barcelona, 6 de juny de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

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

(06.152.182)

DECRET 253/2006, de 6 de juny, de no-
menament de la senyora Àurea Roldan i Bar-
rera com a gerent de Serveis Comuns de
l’àmbit d’Universitats i Recerca del Depar-
tament d’Educació i Universitats.

Vist el que disposen 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, i l’article 5 de la Llei 13/1989, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya;

Vist el que preveu l’article 3.3 del Decret
212/2006, de 23 de maig, d’estructuració
del Departament d’Educació i Universitats,

A proposta del conseller d’Educació i Uni-
versitats, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena la senyora Àurea Roldan i Bar-

rera gerent de Serveis Comuns de l’àmbit
d’Universitats i Recerca del Departament
d’Educació i Universitats, amb les obligaci-
ons i els drets inherents al càrrec.

Barcelona, 6 de juny de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

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

(06.152.186)

DECRET 254/2006, de 6 de juny, de ces-
sament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.p) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·li-
citud del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, cal procedir al cessament i al
nomenament d’un membre del Consell Es-
colar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta del
conseller d’Educació i Universitats i amb
l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1
El cessament com a membre del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector representant del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya, de la senyora
Adriana Sabaté i Muriel, i se li agraeixen els
serveis prestats.

Article 2
El nomenament com a membre del Con-

sell Escolar de Catalunya, en representació
del sector representant del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya, del senyor
Ramon Serra i Santaeufèmia, amb efectes
fins al 10 d’agost de 2009.

Barcelona, 6 de juny de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

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

(06.152.189)

RESOLUCIÓ EDU/1819/2006, de 31 de
maig, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 125/
2006, interposat per Lidia Mallen Santeugini.

En compliment del que ha ordenat el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a,
en el recurs contenciós administratiu núm.
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125/2006, interposat per Lidia Mallen San-
teugini;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Tribunal, en el termini de nou dies
a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles
interessats en el recurs contenciós adminis-
tratiu 125/2006, interposat contra la reso-
lució de 5 de desembre de 2005, de la di-
rectora general de Personal Docent del
Departament d’Educació que resol el recurs
d’alçada interposat contra l’actuació del Tri-
bunal número 2 de l’especialitat de biologia
i geologia, del procés selectiu del cos de
professors d’ensenyament secundari, con-
vocat per Resolució EDC/9/2005, de 7 de
gener, de la consellera d’Educació.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 31 de maig de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.149.062)

RESOLUCIÓ EDU/1862/2006, de 2 de juny,
per la qual es dicten instruccions sobre el
procediment de sol·licituds de reducció de
jornada i de disminució de dues hores set-
manals lectives per al personal funcionari
docent que tingui entre 60 i 64 anys i les
mesures organitzatives dels horaris setma-
nals dels mestres substituts que cobreixen
reduccions de jornada per al curs 2006-
2007.

Per la Resolució EDC/1333/2006, de 4 de
maig (DOGC núm. 4629, de 9.5.2006), es
van dictar instruccions relatives a la gestió
de la borsa de treball per prestar serveis amb
caràcter temporal com a personal interí
docent per al curs 2006-2007, d’acord amb
el Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC
núm. 3401, d’1.6.2001), modificat pel De-
cret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC núm.
4455, de 25.8.2005), que estableix la regu-
lació de l’esmentada borsa de treball.

El punt 5.2.6 de l’Acord de la mesa sec-
torial de personal docent no universitari en
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, subscrit pels representants
del Departament d’Educació i pels represen-
tants de FE CCOO el 17 de novembre de
2005 (publicat per la Resolució TRI/874/
2006, de 7 de febrer, DOGC núm. 4608, de
5.4.2006), estableix que els substituts que
estiguin cobrint una reducció de jornada
podran sol·licitar ser confirmats en la ma-
teixa destinació en el cas que prorrogui la

reducció de jornada el professor titular du-
rant el curs següent. L’esmentada confirma-
ció en la substitució es resoldrà amb pos-
terioritat a la resolució definitiva de les
adjudicacions de destinacions provisionals
a llocs de treball vacants en règim d’interi-
nitat corresponent a la convocatòria de la
Resolució EDC/725/2006, de 22 de març
(DOGC núm. 4601, de 27.3.2006).

El punt 1.3 de l’esmentat Acord de la
mesa sectorial de 17 de novembre de 2005,
preveu que el personal funcionari docent
que tingui entre 55 i 64 anys, destinat en
centres docents del Departament d’Educa-
ció i Universitats i del Departament de Jus-
tícia que reuneixin determinats requisits,
puguin disposar de dues hores setmanals
dins la distribució de les seves tasques do-
cents d’atenció directa a l’alumnat per fer
activitats d’una altra naturalesa, d’acord
amb un calendari d’aplicació al llarg de tres
cursos. El proper curs 2006-2007 s’implan-
tarà l’esmentada mesura als funcionaris que
tinguin entre 60 i 64 anys.

Tanmateix, per tal de fer compatible el dret
dels funcionaris docents a disminuir la seva
jornada de treball amb les exigències orga-
nitzatives derivades del dret a l’educació de
l’alumne, i amb l’objectiu de planificar ade-
quadament el funcionament dels centres
docents i garantir la continuïtat pedagògica
dels alumnes que requereix el dret fonamen-
tal a l’educació, s’han d’adoptar les mesu-
res organitzatives necessàries que perme-
tin minimitzar l’impacte de les reduccions de
jornada en la prestació correcta del servei
docent.

En conseqüència,

Resolc:

Dictar les instruccions relatives al proce-
diment de:

Sol·licitud de reducció de jornada.
Les mesures organitzatives dels horaris

setmanals dels mestres substituts que co-
breixen reduccions de jornada.

Sol·licitud de confirmació per cobrir re-
ducció de jornada i les condicions de con-
firmació dels substituts que estiguin cobrint
actualment una reducció de jornada sem-
pre i quan prorrogui la reducció de jornada
el professor titular durant el curs següent.

Sol·licitud de disminució de dues hores
setmanals lectives per al personal funcionari
docent que tingui entre 60 i 64 anys i les
condicions especifiques del horari setmanal
per aquest personal.

—1 Procediment de sol·licitud de reduc-
ció de jornada, excepte per interès particu-
lar

1.1 L’horari setmanal de dedicació al
centre del professorat que tinguin concedi-
da una reducció de jornada haurà d’inclou-
re activitats lectives i complementàries set-
manals proporcionalment a la jornada de
treball. Qui s’aculli a una reducció de jorna-
da haurà d’assistir a totes les reunions de
claustre, de coordinació de cicle o d’àrea,
d’avaluacions i d’altres que siguin precep-
tives i degudament convocades.

1.2 A sol·licitud de la persona interes-
sada, la seva dedicació en el centre podrà

concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest
efecte es concedirà al funcionari la part de
la jornada que convingui als seus interes-
sos personals sempre que ho permeti l’or-
ganització horària del centre, i en funció del
nombre de reduccions de jornada concedi-
des i dels substituts nomenats per a cobrir-
les.

1.3 Per tal de garantir el normal funcio-
nament del servei docent, que requereix pla-
nificar l’organització de l’horari del substi-
tut, i alhora la continuïtat pedagògica dels
alumnes que requereix el dret a l’educació,
les persones interessades a acollir-se a una
reducció de jornada hauran de presentar
una sol·licitud, el model del qual es trobarà
a la pàgina d’internet de cada un dels Ser-
veis Territorials del Departament d’Educa-
ció i Universitats, davant del director/a del
Servei Territorial on estigui adscrit. Aquesta
sol·licitud l’han de formalitzar amb una an-
telació d’almenys quinze dies del seu inici i
la seva durada es perllongarà, com a mí-
nim, fins el dia anterior a l’inici del següent
trimestre escolar.

Quan la persona interessada continuï
aquesta reducció de jornada, la seva fina-
lització ha de coincidir sempre amb el dia
anterior a l’inici del següent trimestre i, així
successivament fins arribar al tercer trimes-
tre escolar que es perllongarà fins el 31
d’agost de 2007. En qualsevol cas finalitza-
rà la reducció de jornada quan acabi el fet
causant que ha originat l’esmentada reduc-
ció.

La concessió de la reducció de jornada
es farà mitjançant resolució del director/a del
servei territorial corresponent.

—2 Procediment de sol·licitud de reduc-
ció de jornada per interès particular

2.1 El personal funcionari de carrera in-
teressat a acollir-se a aquesta reducció de
la meitat de la jornada ha de presentar una
sol·licitud adreçada al director dels serveis
territorials de què depengui abans del 30
de juny de 2006, fent constar el nombre de
dies en què vol concentrar la dedicació al
centre (3, 4 o 5 dies).

2.2 Abans del 15 de juliol, el director ter-
ritorial ha d’emetre la resolució corresponent
autoritzant la reducció de jornada, si escau,
la qual té una durada d’un curs escolar: des
de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte
els casos de força major degudament jus-
tificats.

Aquesta resolució s’ha de comunicar a la
persona interessada qui presentarà la reso-
lució al director del centre al qual estigui
adscrit per al curs 2006-2007.

2.3 No es pot sol·licitar la reducció de
jornada per interès particular fora del termi-
ni establert, ni renunciar-hi abans de 31
d’agost, llevat de situacions excepcionals
valorades pel director/a del servei territorial
corresponent.

2.4 La reducció de jornada per interès
particular és prorrogable anualment. En
aquest sentit s’haurà de demanar mitjançant
el model de sol·licitud que es trobarà a la
pàgina d’internet de cada un dels Serveis
Territorials del Departament d’Educació i
Universitats, seguint els criteris establerts en
els apartats anteriors.

2.5 No es pot autoritzar la reducció de
jornada per interès particular al professorat
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que forma part de l’equip directiu del cen-
tre.

El fet de ser designat membre de l’equip
directiu amb posterioritat a la concessió de
la reducció de jornada per interès particular
comporta que queda sense efectes la con-
cessió esmentada.

2.6 L’autorització de la reducció de jor-
nada per interès particular resta subordina-
da a les necessitats del servei i esta subjec-
ta al règim d’incompatibilitats regulat a la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incom-
patibilitats del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat.

Quan en un mateix centre hi hagi un nom-
bre de sol·licitants superior al que permet
una òptima organització de les activitats del
centre, es tindrà en compte la major anti-
guitat en el centre i en cas d’empat la major
antiguitat en el cos com a criteri per a la
concessió de la reducció de jornada i s’ac-
tuarà amb criteris rotatoris.

—3 Mesures organitzatives dels horaris
docents dels mestres substituts que cobrei-
xen reduccions de jornada

3.1 Per tal d’assolir una òptima organit-
zació de les activitats docents i en el cas
que en un mateix centre d’educació infantil
i primària hi hagi dues o més vacants o
substitucions a dedicació parcial (per reduc-
ció de jornada d’un terç o de la meitat) amb
una duració prevista de tot el curs escolar
2006-2007, s’intentarà l’acumulació de jor-
nades parcials, sempre que sigui possible,
per facilitar la substitució.

Per tant, es nomenarà un mateix mestre
per a cobrir dues mitges substitucions o
vacants amb la següent flexibilització del
criteri d’especialitat: en el cas que una de
les dues mitges dedicacions correspongui
a l’especialitat d’anglès, es requerirà que
el candidat reuneixi aquest requisit d’es-
pecialitat; en qualsevol altra combinació
s’haurà de garantir almenys una de les es-
pecialitats dels llocs de treball a substituir
i/o la que determini la direcció del centre
docent.

3.2 A aquests efectes, els directors dels
centres han de comunicar als serveis terri-
torials, abans del 30 de juny de 2006, les
combinacions horàries que permetin com-
pactar més d’una reducció de jornada en
l’horari d’un mateix substitut a dedicació
completa, per tal que puguin ofertar-se
aquestes substitucions compactades en els
actes públics previstos per a finals d’agost.

—4 Procediment per demanar sol·licituds
per ocupar substitucions a mitja dedicació
i sol·licituds de confirmació en la mateixa
substitució de mitja dedicació actualment
ocupada per a continuar el proper curs
2006-2007

4.1 Les persones que formen part de
la borsa de treball de personal interí do-
cent podran, si ho desitgen, expressar la
seva disponibilitat per ocupar substitucions
a mitja dedicació mitjançant una sol·licitud
telemàtica, que estarà disponible a la pà-
gina d’internet del Departament d’Educa-
ció i Universitats http://www.gencat.net/
educacio (a partir d’aquí entrar a l’apartat
de professorat i dintre d’aquest anar a la
borsa d’interins).

Aquesta manifestació no suposarà l’obli-

gatorietat d’acceptar un nomenament a
mitja jornada.

4.2 Les persones que formen part de la
borsa de treball de personal interí docent
que durant el curs 2005-2006 han cobert la
substitució d’una reducció de jornada po-
dran demanar romandre, durant el curs
2006-2007, ocupant la mateixa destinació
sempre que es donin les següent circums-
tàncies:

Que la persona interessada no hagi ob-
tingut cap destinació en el procés d’adjudi-
cacions provisionals per al curs 2006-2007.

Que l’Administració tingui constància amb
anterioritat al 20 d’agost de 2006, del fet
que el professor titular del lloc de treball
continuarà amb la reducció de jornada du-
rant el curs 2006-2007.

Que la destinació del professor titular del
lloc de treball (especialitat, centre i localitat)
del curs 2005-2006 sigui la mateixa que per
al curs 2006-2007.

4.3 Les persones que desitg in fer
aquesta opció han de fer-ho constar en la
sol·licitud telemàtica que estarà a disposi-
ció de l’interessat a la pàgina d’internet
esmentada al punt 4.1, entre els dies 17 de
juliol i 8 d’agost de 2006. Una vegada com-
plimentada caldrà enviar-la telemàticament
per a la seva formalització.

4.4 Els substituts que siguin confirmats
en una substitució de mitja jornada hauran
d’acceptar, si escau, completar la seva
dedicació horària fins arribar a la jornada
sencera en el mateix centre docent. En el
cas que el serveis territorials puguin acu-
mular en un mateix horari les dedicacions
corresponents a dues reduccions de jorna-
da, s’haurà de garantir almenys una de les
especialitats dels llocs de treball a substi-
tuir.

4.5 Quan en el mateix centre hi hagin
dues o més persones amb dret a confirmar-
se en una substitució de mitja jornada, però
es prevegi l’acumulació d’alguna d’elles, es
confirmarà la persona amb el número d’or-
dre més baix en la borsa de treball del per-
sonal interí docent.

4.6 Aquells que només desitgin treba-
llar en una substitució a mitja jornada no
podran sol·licitar la confirmació prèvia als
actes públics de finals d’agost, i hauran de
reservar-se per al moment en que siguin
ofertades les substitucions a mitja jornada
que no hagin pogut ser acumulades en un
mateix horari setmanal.

4.7 Durant la darrera setmana del mes
d’agost es publicarà als taulers d’anuncis i
a les webs dels serveis territorials la relació
de persones que, durant el curs 2006-2007,
podran romandre ocupant una substitució
d’una reducció de jornada.

La data d’incorporació a la destinació ad-
judicada serà el dia 1 de setembre de 2006.

—5 Condicions específiques de l’horari
setmanal per al personal funcionari docent
que tingui entre 60 i 64 anys

5.1 El personal funcionari docent que
tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres
docents dependents del Departament
d’Educació i Universitats i del Departament
de Justícia que tinguin més de quinze anys
de serveis en qualsevol nivell educatiu de
l’ensenyament públic no universitari, pot
disposar de dues hores setmanals dins la

distribució de les seves tasques docents
d’atenció directa a l’alumnat, per fer activi-
tats d’una altra naturalesa, segons s’espe-
cifica a continuació:

Recollida i elaboració de material didàc-
tic relacionat amb l’especialitat.

Col·laboració en la preparació de les ac-
tivitat de tallers, laboratoris i aules especi-
alitzades ( aules d’informàtica i d’idiomes)
sempre que estiguin incloses dintre de l’àm-
bit de la seva especialitat docent.

Col·laboració en activitats de biblioteca
del centre.

Activitats relacionades amb els programes
de formació que impliquin tutoria a alumnes
de pràctiques (estudiants de formació inici-
al) o per a professorat que inicia la seva
funció docent.

Propostes d’innovació didàctica i col·la-
boració en projectes d’innovació.

Altres activitats necessàries per a l’asso-
liment dels objectius de centre acordades
amb el professorat.

Durant el curs 2006-2007 s’implanta
aquesta distribució de l’horari als funciona-
ris que tinguin entre 60 i 64 anys.

5.2 Aquesta distribució de l’horari do-
cent no es pot assignar als qui tinguin en el
seu horari setmanal hores dedicades a les
funcions directives i de coordinació.

5.3 L’edat mínima per al gaudiment
d’aquesta disminució de jornada s’ha d’ha-
ver complert amb anterioritat a l’1 de se-
tembre del curs per al qual es demana.

—6 Procediment per demanar la sol·licitud
de disminució de la jornada lectiva per al
personal funcionari que tingui entre 60 i 64
anys

6.1 Les persones interessades en aco-
llir-se a aquesta disminució de la jornada
lectiva setmanal han de presentar una sol·-
licitud adreçada al director/a dels serveis ter-
ritorials de què depenguin abans del 30 de
juny de 2006.

El model de sol·licitud es trobarà a la pà-
gina d’internet de cada un dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Educació i Uni-
versitats. El termini de presentació serà
abans del 30 de juny de 2006.

6.2 Abans del 31 de juliol de 2006, el/la
directora/a del servei territorial corresponent
ha d’emetre la resolució autoritzant la dismi-
nució de l’horari lectiu, si procedeix, des de
l’1 de setembre al 31 d’agost.

Aquesta resolució s’ha de comunicar a la
persona interessada i al director/a del cen-
tre on aquesta estigui destinada durant el
període de gaudiment d’aquesta disminu-
ció.

—7 Derogació
Es deroga la Resolució ENS/1194/2002,

de 7 de maig, per la qual es donen instruc-
cions relatives a la reducció de jornada per
interès particular i a la reducció voluntària
de la dedicació complementària del profes-
sorat de 60 o més anys en els centres.

Això no obstant, aquells mestres dels cen-
tres específics d’educació especial, que
acollits a l’acord de la mesa sectorial de 21
de novembre de 2001 (DOGC núm. 3644,
de 28.5.2002) tenen aquest curs una reduc-
ció de dues hores lectives podran mantenir
la mateixa disminució durant el curs 2006-
2007.
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Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

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 DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juny de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

(06.157.086)

RESOLUCIÓ EDU/1881/2006, de 31 de
maig, de nomenament de la senyora Núria
Guzmán Conejero com a cap del Negociat
de Personal d’Administració i Serveis dels
Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat) del
Departament d’Educació i Universitats (con-
vocatòria de provisió núm. ED/012/06).

Vista la Resolució EDC/624/2006, de 13
de març, de convocatòria de concurs es-
pecífic de mèrits i capacitats per a la provi-
sió d’un lloc de treball del Departament
d’Educació i Universitats (convocatòria de
provisió núm. ED/012/06, publicada en el
DOGC núm. 4595, de 17.3.2006);

De conformitat amb la proposta de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar la senyora Núria Guzmán
Conejero cap del Negociat de Personal
d’Administració i Serveis dels Serveis Terri-
torials a Barcelona I (ciutat).

—2 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen
els articles 75 i 76 del Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Re-
glament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funci-
onaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat del Con-
tenciós Administratiu de Barcelona o bé
davant el del seu domicili, en el termini de
dos mesos, a comptar de l’endemà de la
seva notificació, 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 el conse-
ller d’Educació i Universitats, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
notificació, segons el que disposen els ar-
ticles 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.

Barcelona, 31 de maig de 2006

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

(06.150.200)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2006, per la
qual es fa pública la llista provisional de
sol·licituds admeses i excloses en la convo-
catòria per a la concessió d’ajuts al profes-
sorat i al personal laboral dels centres edu-
catius públics del Departament d’Educació
i Universitats que desenvolupa tasques
d’atenció a l’alumnat i que ha participat en
activitats educatives amb l’alumnat realitza-
des fora dels centres durant el curs escolar
2004-2005

La Resolució EDC/860/2006, de 28 de
març, per a la concessió d’ajuts al profes-
sorat i al personal laboral dels centres edu-
catius públics del Departament d’Educació
i Universitats que realitza tasques d’atenció
a l’alumnat i que ha participat en activitats
educatives amb l’alumnat realitzades fora
dels centres durant el curs escolar 2004-
2005 (DGOC núm. 4607, de 4.4.2006), es-
tableix un termini de vint dies naturals per a
la presentació de les sol·licituds a comptar

de l’endemà de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop finalitzat el termini de presentació
de les sol·licituds dels ajuts esmentats i
d’acord amb allò que disposa l’esmentada
Resolució,

Resolc:

1. Publicar la llista provisional de les
sol·licituds admeses i excloses, i fer cons-
tar, en el cas de les sol·licituds provisio-
nalment excloses, el motiu de denegació
dels ajuts sol·licitats per a les activitats re-
alitzades.

2. Exposar aquesta Resolució i les llis-
tes corresponents en els taulers d’anuncis
dels serveis territorials d’Educació, així com
a l’adreça electrònica del Departament:
http://www.gencat.net/educacio

3. Establir, d’acord amb allò que consta
en l’apartat 8.1 de la Resolució EDC/860/
2006, de convocatòria per a la concessió
d’ajuts al professorat i al personal laboral
dels centres educatius públics del Departa-
ment d’Educació i Universitats que realitza
tasques d’atenció a l’alumnat i que ha par-
ticipat en activitats educatives amb l’alum-
nat realitzades fora dels centres durant el
curs 2004-2005, un termini de deu dies hà-
bils, a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Resolució provisional, per tal
que les persones interessades puguin pre-
sentar reclamacions en els corresponents
serveis territorials d’Educació.

4. Una vegada resoltes aquestes recla-
macions, d’acord amb allò que preveu la
base reguladora 8.2 de la convocatòria, es
dictarà la resolució definitiva, que es farà
pública en el Full de Disposicions i Actes Ad-
ministratius del Departament d’Educació i
Universitats, en el tauler d’anuncis dels es-
mentats serveis territorials i a l’adreça elec-
trònica del Departament.

5. Amb la Resolució definitiva i les llistes
corresponents es consideraran efectuades
les notificacions als interessats a tots els
efectes i contestades les reclamacions pre-
sentades contra aquesta Resolució provisio-
nal.

Barcelona, 7 de juny de 2006

P.D (Resolució de 29.3.2006,
DOGC de 4.4.2006)

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent


