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Full de disposicions i actes administratius

ORDRE EDU/297/2006, de 12 de juny, de
convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball durant el curs 2005-2006.
Els plans de transició al treball són accions formatives que el Departament d’Educació desenvolupa des de l’any 1986.
Aquestes accions estan incloses en el
marc dels programes de garantia social, la
regulació bàsica dels quals recull el Decret
123/2002, de 16 d’abril, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels programes de garantia social a Catalunya.
Atès que aquests plans s’adrecen a joves que no van assolir els objectius de
l’educació secundària obligatòria, i que, en
alguns casos, es troben en entorns socioeconòmics desfavorits i presenten una situació d’especial necessitat econòmica, s’ha
considerat convenient subvencionar les despeses de transport i manutenció que els
suposa la realització de pràctiques en empreses durant la seva participació en els
plans esmentats.
De conformitat amb el que estableix 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 Formació Professional i Educació Permanent,

Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts a alumnes que realitzen plans de
transició al treball durant el curs 2005-2006.
Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta
convocatòria, les quals s’estableixen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts
un import total màxim de 42.000,00 euros,
a càrrec de la posició pressupostària D/
480000100/4250 del centre gestor EN05 del
pressupost vigent.
Article 4
Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.
Per justificar el compliment de la finalitat per
a la qual es concedeix l’ajut, i l’aplicació dels
fons a aquesta finalitat, s’haurà de seguir el
que estableix la base 4 de l’annex 1
d’aquesta Ordre.
Article 5
Es delega en el director general de Formació Professional i Educació Permanent la
competència per resoldre aquesta convocatòria.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós

administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des 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, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

dora que cursa, el centre de treball on realitza les pràctiques formatives i el període
de realització, així com l’assistència regular
i l’aprofitament de la formació.
En el cas de les persones menors d’edat
que sol·licitin aquests ajuts no és necessària l’acreditació d’estar al corrent dels pagaments tributaris, d’acord amb l’article
13.2 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.
—4 Comissió de selecció
Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió de selecció nomenada per el director general de Formació
Professional i Educació Permanent, que
estarà formada pel subdirector general de
Programes i Recursos, la cap del Servei de
Programes de Transició, un tècnic col·laborador de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, i un
tècnic docent.

Barcelona, 12 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1
Bases
—1 Objecte i import màxim de l’ajut
L’objecte d’aquests ajuts és reduir el cost
de transport i manutenció en el període de
pràctiques en empreses a joves inscrits en
plans de transició al treball durant el curs
2005-2006.
L’import màxim de l’ajut per persona beneficiària serà de 200,00 euros.
—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris dels ajuts esmentats els joves que estan realitzant plans de
transició al treball durant el curs 2005-2006,
i que reuneixin els requisits de trobar-se en
una circumstància familiar econòmicament
desfavorida i viure allunyat de l’empresa on
realitza la formació en pràctiques.
—3 Sol·licituds i documentació
Les sol·licituds, segons el model que
consta a l’annex 2, s’han d’adreçar al director general de Formació Professional i
Educació Permanent i s’han de presentar al
Departament d’Educació i Universitats, Direcció General de Formació Professional i
Educació Permanent (Servei de Programes
de Transició), Via Augusta, 202, 1B, 08021
Barcelona, directament, o per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Quan la
sol·licitud es presenti en les oficines de
correus s’haurà de fer en un sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada abans
de ser certificada. El termini de presentació
de les sol·licituds és de 15 dies naturals,
comptadors des de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un informe
del tècnic municipal adscrit al pla de transició al treball, on constarà la valoració de
la situació familiar i econòmica de la persona sol·licitant, la formació professionalitza2276

—5 Criteris de concessió
Seran criteris preferents de concessió dels
ajuts:
a) Valoració de la situació econòmica familiar dels sol·licitants acreditada amb la declaració de la renda de l’any 2004 dels
membres de la família que obtinguin ingressos (pares, tutor/a i germans menors de 25
anys) o el corresponent certificat de l’AEAT,
així com el certificat de convivència on figuri el nombre de membres de la família. També es presentarà, si escau, el certificat de
família nombrosa i els certificats d’altres
circumstàncies especials que afectin la renda familiar.
No es concedirà l’ajut en aquells casos
que els ingressos familiars superin els límits
següents:
Família de dos membres: 17.181,00 euros.
Família de tres membres: 23.315,00 euros.
Família de quatre membres: 27.837,00
euros.
Família de cinc membres: 30.960,00 euros.
A partir del cinquè membre s’afegiran
2.300,00 euros per cadascun dels nous.
b) Valoració del progrés pedagògic dins
el Pla de Transició al Treball, segons informe del/de la tutor/a del programa.
c) Percentatge d’assistència al curs, amb
un mínim del 70%.
d) Cost de desplaçament per cobrir la distància del domicili a l’empresa on realitza
les pràctiques, acreditat mitjançant justificant de despesa de transport públic. Només es considerarà la despesa en vehicle
privat si no hi ha transport públic per realitzar el recorregut.
—6 Resolució
El director general de Formació Professional i Educació Permanent resoldrà, per delegació, aquesta convocatòria en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. En qualsevol cas,
les sol·licituds presentades s’entendran
desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de 6 mesos a comptar
des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
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La resolució de concessió es notificarà a
les persones interessades.
Contra la resolució del director general de
Formació Professional i Educació Permanent
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des 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, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

RESOLUCIÓ EDU/2051/2006, de 29 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Escola Bressol Bell-lloc d’Urgell.

—7 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o
l’incompliment per part de les persones beneficiàries d’alguna de les obligacions que
es deriven de la concessió de la subvenció,
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.

Resolc:

—8 Pagament
Un cop signada i notificada la resolució
de concessió, es lliuraran les quantitats concedides als alumnes beneficiaris.

ANNEX 2
Model de sol·licitud
Dades de l’alumne/a:
Nom i cognoms:
DNI/NIF:
Adreça i codi postal:
Municipi i comarca:
Telèfon:
Localitat on realitzo les pràctiques:
Curs i PTT:
Dades bancàries:
Exposo:
1. Que estic realitzant durant aquest curs
2005-2006 un pla de transició al treball (PTT)
en l’especialitat i localitat que figura a l’apartat de dades de l’alumne/a.
2. Que adjunto la documentació requerida:
Informe del tècnic municipal adscrit al pla
de transició al treball.
Altres.
Demano:
Que d’acord amb la convocatòria pública oberta per l’Ordre (indiqueu-la) DOGC
núm. (indiqueu-lo) per a la concessió d’ajuts
a joves que realitzen plans de transició al
treball durant el curs 2005-2006 sigui admesa aquesta sol·licitud i que se m’atorgui
l’ajut.
Localitat i data
Signatura
Sr. director general de Formació Professional i Educació Permanent
(06.159.100)

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada en els serveis territorials del Departament
d’Educació i Universitats pel titular de la llar
d’infants privada Escola Bressol Bell-lloch
d’Urgell, en petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Escola Bressol Belllloc d’Urgell, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Lleida, 29 de maig de 2006
P. D.

(Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)
Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

Localitat: Bell-lloc d’Urgell.
Núm. de codi: 25007463.
Denominació: Escola Bressol Bell-lloc
d’Urgell.
Adreça: c. Costereta, s/n.
Titular: Josefina Grifol Aldabó.
NIF: 40821726S.
S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada Escola Bressol Bell-lloc
d’Urgell, amb efectes a partir de la fi del curs
2004-2005.
(06.149.020)

RESOLUCIÓ EDU/2022/2006, de 6 de juny,
de nomenament de la senyora Joana-Alba
Cercós Gaya com a responsable de Formació de la Gerència de serveis comuns de
l’àmbit d’universitats i recerca de la Secretaria General.
Atesa la Resolució UNI/988/2006, de 6
d’abril (DOGC núm. 4614, de 13.4.2006),
de convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió del lloc
de Responsable de Formació de la Direcció
de Serveis del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació;
Atès el que disposen 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 Catalunya en matèria de funció pública; el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;
Atès el que disposa el Decret 143/2006,
de 13 de maig, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència
dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, que estableix que
el Departament d’Educació passa a denominar-se Departament d’Educació i Universitats i se suprimeix el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació;
Atès el que disposa el Decret 176/2006,
de 18 de maig, pel qual es van dictar normes complementàries a l’esmentat Decret
143/2006, de 13 de maig i d’acord amb el
que disposa el Decret 212/2006, de 23 de
maig, d’estructuració del Departament
d’Educació i Universitats;
Vist que s’han complert els requisits i les
especificacions exigits en la convocatòria;
Vista la proposta de resolució del concurs
de la Junta de Mèrits i Capacitats corresponent;
En ús de les facultats que em confereix la
normativa vigent,

Resolc:
ANNEX
COMARCA DEL PLA D’URGELL

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Bell-lloc d’Urgell.
2277

Nomenar la senyora Joana-Alba Cercós
Gaya responsable de Formació de la Gerència de serveis comuns de l’Àmbit d’Universitats i Recerca de la Secretaria General
del Departament d’Educació i Universitats.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden
interposar, potestativament, i d’acord amb
el que estableixen l’article 116 i següents
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a partir de l’endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 6 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.157.116)

RESOLUCIÓ EDU/2011/2006, de 12 de
juny, de modificació de la Resolució EDC/
1292/2006, de 27 d’abril, per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres
docents privats d’educació especial.
El centre educatiu L’Alba, de Barcelona,
amb codi 08035532, va sol·licitar al mes de
gener la modificació del concert educatiu
d’educació especial. No obstant això, per
un error de tramitació, la Resolució EDC/
1292/2006, de 27 d’abril, per la qual es van
modificar els concerts educatius de centres
docents privats d’educació especial (DOGC
núm. 4629, de 9.5.2006), no va resoldre la
sol·licitud presentada per aquest centre.
D’altra banda, el centre educatiu Jeroni
de Moragas, de Santpedor, amb codi
08036305, ha hagut de modificar la seva
sol·licitud inicial de concert educatiu, per
causa d’un increment extraordinari d’alumnat derivat pel Departament de Benestar i
Família.
D’acord amb l’exposat, cal modificar la
Resolució esmentada, i a proposta de la
Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
Modificar la Resolució EDC/1292/2006,
de 27 d’abril, per la qual es modifiquen els
concerts educatius de centres docents privats d’educació especial, en el sentit que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 12 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX
priv: unitats concertades ordinàries.
pat: unitats de patronat.
GS: grau superior.
TM: tutor d’aula.
TS: tècnic superior.
LOG: logopeda.
FIS: fisioterapeuta.
ED: educador.
CR: concert resultant.
USD: unitats sol·licitades denegades.
Causes de denegació (CD):
(1) El nombre d’alumnat no justifica la concertació de les unitats i/o del personal sol·licitat.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: L’Alba.
Codi: 08035532.
CR: 7 priv. 11 TM. 1 GS. 1 LOG. 2 GM. 5
ED.
USD: 1 GS.
CD: (1).
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Santpedor (Bages).
Denominació: Jeroni de Moragas.
Codi: 08036305.
CR: 13 priv. 19 TM. 2 GS. 1 FIS. 2 LOG. 2
GM. 10 ED.
(06.159.072)

RESOLUCIÓ EDU/2064/2006, de 9 de juny,
per la qual es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova
d’accés als cicles formatius de formació
professional de grau superior.
L’article 41.5 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, estableix que les
administracions educatives podran programar i ofertar cursos destinats a la preparació de les proves per a l’accés a la formació
professional de grau superior per part de qui
estigui en possessió del títol de tècnic. Així
mateix preveu que les qualificacions obtingudes en aquests cursos es tindran en
2278

compte en la qualificació final de la prova
d’accés.
D’altra banda, el Reial decret 362/2004,
de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional específica, en el seu article 19.2.b) regula
l’exempció de la part específica de les proves d’accés als cicles formatius de grau
superior de formació professional per a qui
posseeixi el títol de tècnic relacionat amb el
cicle formatiu de grau superior al qual es
vulgui accedir. Aquestes persones només
hauran de superar la part comuna de la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior.
Per tant, és convenient oferir al col·lectiu
que posseeix el títol de tècnic, la possibilitat de poder-se preparar per a la superació
de la part comuna de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional de
grau superior.
Atesa la novetat de la mesura, és adient
dur a terme una experimentació que permeti
assajar els continguts, l’organització i l’encaix d’aquesta oferta, tant per afavorir els
itineraris de promoció personal i professional de l’alumnat de formació professional,
com per obtenir elements i dades per a la
planificació i organització educativa de la
seva generalització, si escau.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació
Permanent,

Resolc:
—1 Objecte
Es regula, amb caràcter experimental, el
curs de preparació de la part comuna de la
prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior adreçat a les
persones que han superat un cicle formatiu
de grau mitjà de formació professional.
—2 Durada
Aquesta experiència es durà a terme durant el curs acadèmic 2006-2007.
—3 Finalitat de l’experiència
La finalitat d’aquesta experiència és la
d’obtenir dades qualitatives i quantitatives
per a la programació i la implantació del curs
de preparació de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau
superior de formació professional en els
centres educatius.
—4 Contingut de l’experiència
4.1 L’experiència consisteix en el desplegament del curs de preparació de la part
comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional.
4.2 El curs de preparació comprèn les
següents matèries: llengua catalana (128
hores), llengua castellana (128 hores), anglès (160 hores), i matemàtiques (128 hores). D’altra banda hi haurà una hora setmanal de tutoria.
—5 Destinataris
El curs de preparació s’adreça a les persones que compleixen els requisits següents:
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a) Han superat un cicle formatiu de grau
mitjà de formació professional.
b) Volen presentar-se a la prova d’accés a algun dels cicles formatius de grau
superior de formació professional afins al
cicle formatiu de grau mitjà que han superat, d’acord amb la relació d’afinitats
que consta a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
c) Volen fer valer posteriorment, en el moment de fer la inscripció a la prova d’accés
als cicles formatius de grau superior, el seu
dret a l’exempció de la part específica.
—6 Participació dels centres en l’experiència
Els centres que en el curs acadèmic 20062007 impartiran el curs de preparació són
els que s’indiquen a l’annex 2 d’aquesta
Resolució.
—7 Termini d’inscripció
La inscripció al curs de preparació es farà
del 26 al 30 de juny de 2006, ambdós inclosos, i haurà de contenir, almenys, la informació detallada a l’annex 3 d’aquesta
Resolució.
El calendari i horari del curs de preparació s’hauran d’exposar al tauler d’anuncis
del centre almenys durant el període d’inscripció.
Pel que fa als centres públics, només es
pot fer la inscripció en un sol centre, i en
cas de duplicitat, quedaran sense efectes
totes les sol·licituds d’inscripció presentades.
—8 Places i prioritat
Cada grup del curs de preparació de la
prova d’accés es composarà per un màxim
de 35 places.
Les places s’ordenaran seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda per
l’alumne/a en el cicle formatiu de grau mitjà
cursat, i en cas d’empat es resoldrà per
sorteig organitzat pel centre.
—9 Procediment d’admissió
Tots els centres que imparteixin el curs
de preparació exposaran als seus taulers
d’anuncis:
a) Les dates d’inscripció.
b) La llista provisional d’alumnat admès i
la seva qualificació, la qual ha d’estar exposada almenys dos dies hàbils i s’hi ha d’indicar que les persones interessades disposen de dos dies hàbils per a presentar
reclamació, davant del centre.
c) La llista definitiva de l’alumnat admès,
en la qual es resoldran les reclamacions presentades, la qual ha d’estar exposada almenys dos dies hàbils.
d) El període de matriculació, el qual ha
de comprendre, almenys, cinc dies hàbils.
—10 Distribució, jornada i horari
El curs de preparació començarà el 12 de
setembre de 2006, i no podrà finalitzar
abans del dia 10 de maig de 2007.
Les activitats lectives del curs es duran a
terme un mínim de quatre dies a la setmana, compresos entre dilluns i divendres, en
horari intensiu, de matí o de tarda. Cada
centre determinarà l’horari del curs.
—11 Règim
El curs de preparació és presencial. No

es podrà expedir el certificat d’haver superat al curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de
les hores de les activitats lectives i de la
tutoria.
—12 Qualificació del curs de preparació
12.1 La qualificació del curs de preparació serà la mitjana aritmètica de les matèries del curs.
12.2 La qualificació del curs és, en tot
cas, única, compresa entre 0 i 10, i amb
dues xifres decimals
12.3 Per superar el curs cal que la qualificació mitjana sigui igual o superior a 5.
—13 Certificació
El centre lliurarà a l’alumnat que superi el
curs de preparació la certificació acadèmica en la qual es farà constar la qualificació,
d’acord amb el model que consta a l’annex
4 d’aquesta Resolució.
—14 Efectes
14.1 El curs de preparació només té
efectes i es certifica per a qui, havent superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, vulgui accedir, mitjançant
la prova d’accés, als cicles formatius de grau
superior afins, d’acord amb la relació d’afinitats que consta a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
14.2 La qualificació del curs de preparació superat computarà un 60 per 100 en
la qualificació final de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional.
14.3 La superació total del curs de preparació no genera cap exempció de la part
comuna de les proves d’accés als cicles
formatius de grau superior, ni per als cicles
afins que consten a l’annex 1, ni per als
cicles que no siguin afins.
14.4 La superació parcial del curs de
preparació no genera cap exempció de les
proves d’accés als cicles formatius, ni per
als cicles afins que consten a l’annex 1, ni
per als cicles que no siguin afins.
14.5 A l’alumnat que superi el curs de
preparació però que es presenti a la prova
d’accés als cicles formatius de grau superior per a un cicle formatiu que no formi part
de la relació de cicles afins que consta a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, no li computarà la qualificació obtinguda en el curs
de preparació.
—15 Informació als destinataris
Els centres informaran dels efectes del
curs de preparació a totes les persones interessades abans de la presentació de les
sol·licituds d’inscripció.
—16 Organització del curs de preparació
El curs de preparació s’ha de dur a terme, a partir del temari i dels criteris d’avaluació que determini la Direcció General de
Formació Professional i Educació Permanent, i s’impartirà pel professorat del centre
que compleixi els requisits per impartir les
matèries homònimes del batxillerat.
—17 Coordinació del curs de preparació
El curs de preparació, s’ha de coordinar,
segons correspongui, pel cap o la cap d’estudis o el/la coordinador/a pedagògic.
Cada grup disposarà d’un/a professor/a
que en serà el/la tutor/a, el/la qual durà a
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terme la funció tutorial, disposant d’una hora
lectiva setmanal.
—18 Seguiment i avaluació de l’experiència
La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, amb el suport
de la Inspecció Educativa, farà el seguiment
i avaluació de l’experiència, que ha de comprendre, almenys:
a) El desenvolupament i propostes de millora del curs de preparació.
b) Els resultats obtinguts pels aspirants
en la prova d’accés de 2007.
c) La detecció de millores de les proves
d’accés als cicles formatius de grau superior.
—19 Efectes de la impartició del curs de
preparació
19.1 Als efectes únicament de la inclusió en el règim de l’assegurança escolar,
l’alumnat es considerarà com alumnat dels
cicles formatius de grau mitjà de formació
professional.
19.2 En els centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i Universitats, el nombre d’alumnes del curs de preparació computarà als efectes de determinar
el nombre total d’alumnat del centre.
—20 Preu públic
En els centres dependents del Departament d’Educació i Universitats la matrícula
requerirà l’ingrés del preu públic corresponent.
—21 Normativa supletòria
21.1 En tot allò que no es regula en
aquesta Resolució i respongui a la naturalesa d’aquesta experimentació, serà d’aplicació, amb caràcter supletori, la Resolució
que dóna instruccions per a l’organització i
el funcionament dels centres educatius
públics o privats, segons correspongui,
d’educació secundària de Catalunya per al
curs 2006-2007, i la regulació vigent de les
proves d’accés als cicles formatius pel que
fa a les qualificacions.
21.2 A l’alumnat del curs de preparació
li és d’aplicació el Decret 266/1997, de 17
d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres docents de nivell no universitari.
—22 Desplegament
Es faculta la Direcció General de Centres
Educatius, la Direcció General de Personal
Docent i la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent per a
establir les mesures necessàries per a l’aplicació d’aquesta Resolució.
Barcelona, 9 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1
Relació d’afinitats
Grup 1
Famílies professionals
FP Arts gràfiques.
FP Activitats maritimopesqueres.
FP Comunicació, imatge i so.

Full de disposicions i actes administratius

FP
FP
FP
FP
FP
FP
sats.
FP
FP

Edificació i obra civil.
Electricitat i electrònica.
Fabricació mecànica.
Fusta i moble.
Informàtica.
Manteniment de vehicles autopropulManteniment i serveis a la producció.
Tèxtil, confecció i pell.

Grup 2
Famílies professionals i cicles formatius:
FP Activitats agràries.
FP Activitats físiques i esportives.
FP Imatge personal.
FP Indústries alimentàries.
FP Química.
FP Sanitat.
FP Serveis socioculturals i a la comunitat.
FP Vidre i ceràmica.
CFGS Prevenció de riscos professionals.
Grup 3
Famílies professionals i cicles formatius:
FP Administració.
FP Comerç i màrqueting.
FP Hoteleria i turisme.
FP Informàtica.
FP Serveis socioculturals i a la comunitat.
CFGS Prevenció de riscos professionals.

ANNEX 2
Centres que el curs acadèmic 2006-2007
impartiran el curs de preparació
a) Centres públics
BARCELONA I (CIUTAT)

Codi: 08013275.
Denominació: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.
Codi: 08014188.
Denominació: IES Josep Serrat i Bonastre.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08034205.
Denominació: IES La Guineueta.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08042573.
Denominació: IES Lluïsa Cura
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Denominació: IES Eugeni d’Ors.
Municipi: Badalona.
Nombre de grups: 1.

Denominació: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08019371.
Denominació: IES Llobregat.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: 1.

Codi: 25006732.
Denominació: IES Torrevicens.
Municipi: Lleida.
Nombre de grups: 1

Codi: 08020462.
Denominació: IES Lacetània.
Municipi: Manresa.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08021594.
Denominació: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08031022.
Denominació: IES de Vic.
Municipi: Vic.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08043693.
Denominació: IES Joaquim Mir.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Nombre de grups: 1
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Codi: 08016781.
Denominació: IES Esteve Terradas i Illa.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08019654.
Denominació: IES Milà i Fontanals.
Municipi: Igualada.
Nombre de grups: 1

TARRAGONA

Codi: 43002594.
Denominació: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Nombre de grups: 1.
Codi: 43003653.
Denominació: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Nombre de grups: 2.
Codi: 43004611.
Denominació: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Nombre de grups: 1.
LES TERRES DE L’EBRE

Codi: 43006101.
Denominació: IES Montsià.
Municipi: Amposta.
Nombre de grups: 1.
Codi: 43004441.
Denominació: IES de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Nombre de grups: 3
b) Centres privats
BARCELONA I (CIUTAT)

VALLÈS OCCIDENTAL

Codi: 08042342.
Denominació: IES de Badia del Vallès.
Municipi: Badia del Vallès.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08024741.
Denominació: IES Escola Industrial.
Municipi: Sabadell.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08031861.
Denominació: IES Leonardo da Vinci.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08030339.
Denominació: IES de Terrassa.
Municipi: Terrassa.
Nombre de grups: 1

Codi: 08009260.
Denominació: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08014279.
Denominació: Esc. Prof. Salesiana.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.
Codi: 08032233.
Denominació: Institució Cultural del CIC.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1
Codi: 08037395.
Denominació: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1
BARCELONA II (COMARQUES)

Codi: 08014401.
Denominació: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 3.

GIRONA

Codi: 08034709.
Denominació: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 17002399.
Denominació: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08052700.
Denominació: IES Vall d’Hebrón.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1

Codi: 17002557.
Denominació: IES Baix Empordà.
Municipi: Palafrugell.
Nombre de grups: 1

BARCELONA II (COMARQUES)

LLEIDA

Codi: 08001443.

Codi: 25002799.

Codi: 17001735.
Denominació: IES Montilivi.
Municipi: Girona.
Nombre de grups: 1.
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Codi: 08000918.
Denominació: Cultural.
Municipi: Badalona.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08035787.
Denominació: Freta.
Municipi: Calella.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08018561.
Denominació: Xaloc.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08021107.
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Municipi: Mataró.
Nombre de grups: 1.
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ANNEX 3
Dades d’inscripció al curs
Al centre:
Nom i cognoms, DNI, adreça.
Exposo:

cés als cicles formatius de grau superior.
Curs 2006-2007.
Número de certificat:
(nom i cognoms), com a secretari/a del
centre segons les dades dipositades en
aquesta secretaria

1. He cursat i superat el cicle formatiu de
grau mitjà de (nom del cicle).

Certifico

2. Adjunto la certificació d’estudis complets del cicle formatiu de grau mitjà (còpia
del títol, o del resguard del títol).

amb DNI/Passaport

3. Vull preparar la prova d’accés per accedir al cicles formatius de grau superior
(nom del cicle)

Va superar el cicle formatiu de grau mitjà
(nom del cicle).

4. Declaro que estic informat sobre:
a) Que el curs de preparació només té
efectes i es certifica per a qui, havent superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, vulgui accedir, mitjançant
la prova d’accés, als cicles de grau superior afins al cicle de grau mitjà cursat, d’acord
amb la relació d’afinitats que consta a l’annex 1 de la Resolució EDU/2064/2006, de
9 de juny.
b) Que la qualificació del curs de preparació superat computarà un 60 per 100 en
la qualificació final de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior de formació professional, sempre que aquesta darrera sigui positiva.
c) Que la superació total del curs de preparació no genera cap exempció de les
proves d’accés als cicles formatius de grau
superior, ni per als cicles afins que consten
a l’annex 1 de la Resolució EDU/2064/2006,
de 9 de juny, ni per als cicles que no siguin
afins.
d) Que la superació parcial del curs de
preparació no genera cap exempció de les
proves d’accés als cicles formatius, ni per
als cicles afins que consten a l’annex 1 de
la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny,
ni per als cicles que no siguin afins.
e) Que si supero el curs de preparació
però em presento a la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior per a un
cicle formatiu que no forma part de la relació de cicles afins que consta a l’annex 1
de la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de
juny, no em computarà la qualificació obtinguda en el curs de preparació.
5. Declaro que conec les condicions de
realització del curs de preparació previstes
a la EDU/2064/2006, de 9 de juny, del Departament d’Educació i Universitats.
Demano:
La inscripció en el curs de preparació de
la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
Lloc i data

Que l’alumne/a (nom dos cognoms),

amb data de naixement

Ha finalitzat i superat el curs experimental de preparació de la part comuna de la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior aprovat per la Resolució EDU 2064/
2006 de 9 de juny, (DOGC núm. 4660, de
22.6.2006).
L’alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres
decimals)
Aquest curs computarà un 60 per 100 en
la qualificació final de la prova d’accés al/s
cicle/s formatiu/s de formació professional
següent/s: (indiqueu per a quines famílies
professionals i cicles, d’acord amb la relació d’afinitats que consta a l’annex 1 de la
Resolució EDU 2064/2006 de 9 de juny,
(DOGC núm. 4660, de 22.6.2006).
I perquè consti on convingui, a petició de
la persona interessada, signo aquest certificat amb el vist i plau del / de la directora/
a del centre
El/la secretari/ària
Vist i plau del /de la directora/a
Segell del centre
(06.157.043)

RESOLUCIÓ EDU/2065/2006, de 14 de
juny, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Educació
i Universitats en diversos òrgans del Departament.
Atès el que disposen els articles 12, 37 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú,

Resolc:

Signatura

ANNEX 4
Model de certificació
Identificació del centre
Certificació del curs experimental de preparació de la part comuna de la prova d’ac-

Article 1
Delegar en la persona titular de la Secretaria General del Departament d’Educació i
Universitats, sense perjudici de les competències delegades en la persona titular de
la Secretaria d’Universitats i Recerca, l’exercici de les competències següents:
1.1 La disposició del compliment de les
sentències dictades en els recursos con2281

tenciosos administratius o en els altres procediments judicials que afectin el Departament.
1.2 L’acord de compareixença en els recursos contenciosos administratius que s’interposin contra actes administratius dictats
pels òrgans del Departament.
1.3 L’acord de compareixença en els
procediments judicials que s’iniciïn contra
el Departament d’Educació i Universitats i/
o contra els/les funcionaris/àries adscrits/
es, quan l’acció derivi de l’exercici de les
seves funcions.
1.4 L’autorització per a la interposició
d’accions per via judicial, per aplanar-se a
les demandes i per desistir dels procediments judicials en curs en els termes que
preveu l’article 89.1 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, així com l’autorització per
a la interposició dels recursos corresponents
contra les sentències dictades en els procediments judicials.
1.5 L’exercici de les facultats que en matèria de contractes la legislació vigent atribueix a la persona titular del Departament
d’Educació i Universitats quan el seu pressupost sigui superior a 60.101,21 euros i fins
a 300.506,05 euros.
Les facultats que es deleguen porten implícites les d’aprovació del projecte i de la
despesa corresponent, l’aprovació dels
plecs de clàusules administratives i de l’expedient de contractació.
1.6 La signatura dels convenis fins a un
import de 300.506,05 euros, en les matèries que siguin de la seva competència, sempre que no afectin directament les relacions
amb òrgans constitucionals o estatutaris,
sense perjudici de les facultats delegades
en els/les directors/es generals a l’article 4
d’aquesta Resolució.
1.7 L’autorització de despeses des de
60.101,21 euros fins a 300.506,05 euros.
1.8 L’autorització de les despeses relatives al funcionament dels centres i serveis
educatius i els seus recursos humans, i als
serveis escolars de transport i menjador, així
com la signatura dels documents corresponents.
1.9 La concessió de subvencions innominades o genèriques des de 30.050,62
e u ro s f i n s a 3 0 0 . 5 0 6 , 0 5 e u ro s q u a n
s’acrediti la impossibilitat de promoure la
concurrència pública per les característiques del beneficiari o de l’activitat subvencionada.
1.10 La tramitació i resolució dels expedients relatius a danys produïts a tercers
per els imports compresos entre 601,01
euros i 50.000 euros.
Article 2
Delegar en el/la secretari/ària d’Educació
l’exercici de les competències següents:
2.1 La signatura dels convenis fins a un
import de 300.506,05 euros, en les matèries que siguin de la seva competència, sempre que no afectin directament les relacions
amb òrgans constitucionals o estatutaris i
sense perjudici de les facultats delegades
en els/les directors/es generals a l’article 4
d’aquesta Resolució.
2.2 La resolució de l’inici d’activitats
dels centres educatius públics dependents
del Departament d’Educació i Universitats
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Article 3
Delegar en el/la director/a de Serveis del
Departament d’Educació i Universitats, sense perjudici de les competències delegades
en la persona titular de la Gerència dels
Serveis Comuns de l’àmbit d’Universitats i
Recerca, l’exercici de les competències
següents:
3.1 L’exercici de les facultats que en matèria de contractes la legislació vigent atribueix a la persona titular del Departament
d’Educació i Universitats quan el seu pressupost sigui superior a 12.020,24 euros i fins
a 60.101,21 euros.
Les facultats que es deleguen porten implícita la d’aprovació del projecte i de la despesa corresponent, l’aprovació dels plecs
de clàusules administratives i de l’expedient de contractació.
3.2 L’autorització de despeses des de
30.050,62 euros fins a 60.101,21 euros.
3.3 La signatura de tots els documents
comptables del Departament d’imports superiors a 12.020,24 euros.
3.4 La concessió de subvencions innominades o genèriques fins a un import de
30.050,61 euros, quan s’acrediti la impossibilitat de promoure la concurrència pública per les característiques del beneficiari o
de l’activitat subvencionada.
3.5 La publicació de l’anunci de les subvencions innominades o genèriques concedides directament pel Departament d’Educació i Universitats.
Article 4
Delegar en la persona titular de la Direcció de Serveis i en els diferents directors/es
generals, dependents de la Secretaria
d’Educació, la signatura dels convenis sobre les matèries que siguin de la seva competència fins a un import de 30.050,61 euros
sempre que no afectin directament les relacions amb òrgans constitucionals o estatutaris.
Article 5
Delegar en el/la director/a general de Centres Educatius l’exercici de les competències següents:
5.1 La incoació dels expedients administratius per incompliment dels concerts
educatius.
5.2 L’atribució de denominació específica i la modificació de la composició dels
centres educatius.
5.3 La implantació i la supressió d’ensenyaments en centres docents públics.
5.4 L’execució de les resolucions administratives dictades per altres administracions públiques en relació amb els concerts
educatius i subvencions a centres educatius de titularitat privada.
Article 6
Delegar en el/la subdirector/a general de
Gestió Econòmica i Règim Interior l’aprovació dels comptes justificatius dels fons
a justificar del Departament i la signatura
dels documents comptables del Departament fins a 12.020,24 euros, sense perjudici de les competències delegades en
la persona titular de la Gerència dels Serveis Comuns de l’àmbit d’Universitats i Recerca.

Article 7
Delegar en el/la director/a general de Personal Docent la declaració de compatibilitat del personal docent a què fa referència
l’article 22.1.b) de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat
de Generalitat.
Article 8
Delegar en els/les directors/es dels serveis
territorials del Departament d’Educació i
Universitats, en el seu àmbit territorial d’actuació, l’exercici de les competències següents:
8.1 La contractació de caràcter temporal i en règim de dret administratiu dels/de
les professors/es especialistes, en els termes que estableix la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació.
8.2 L’aprovació de les resolucions d’autorització d’obertura i d’extinció de la autorització dels centres educatius de titularitat
privada.
8.3 L’aprovació de les resolucions d’autorització d’obertura i d’extinció de la autorització de les escoles de titularitat privada
de música i dansa.
8.4 L’exercici de la competència per a
la contractació del servei d’assistència per
part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius i a alumnes hiperactius, en centres
docents ordinaris dependents del Departament d’Educació i Universitats, quan el seu
pressupost no excedeixi de 30.050,61 euros.
Les facultats que es deleguen porten implícites l’aprovació de la despesa corresponent, dels plecs de clàusules administratives i dels expedients de contractació.
La delegació d’aquesta competència es
fa sense perjudici de les competències que
tenen delegades altres òrgans en matèria de
contractació, de conformitat amb aquesta
Resolució.
8.5 La tramitació i resolució dels expedients relatius a danys produïts a tercers que
no superin els 601,01 euros.
Article 9
Delegar en els/les directors/es i secretaris/àries dels serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats, la competència per reconèixer les firmes dels càrrecs
del Departament que figuren impreses als
documents i títols acadèmics i professionals
corresponents als ensenyaments no universitaris, d’acord amb la normativa vigent, per
tal que puguin ser legalitzats per tenir efectes a països estrangers.
9.1 El reconeixement de firmes es realitzarà mitjançant la inserció, al revers del títol
o document, de la diligència expressada en
els termes literals següents:
“Diligencia para legalizar las firmas del
señor/a (nombre y apellidos), como (cargo)
y del señor/a (nombre y apellidos), como
(cargo), por ser, al parecer, las suyas.
“Localidad y fecha.
“El/La (cargo).
“(Firma).
“(Nombre y apellidos).”
9.2 A la signatura de la diligència es
faran constar les paraules “per delegació”,
abreujades p. d., seguides del rang i de la
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data d’aquesta disposició i la del DOGC on
sigui publicada.
Article 10
Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura les paraules per delegació, abreujades p. d., seguides del rang
i de la data d’aquesta disposició i la del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya on es
publiqui.
Article 11
Les resolucions que s’adoptin per delegació es consideraran dictades per l’autoritat que l’ha conferida i exhauriran la via
administrativa.
Article 12
Les delegacions de competències que estableix aquesta Resolució podran ser revocades en qualsevol moment.

Disposicions finals
—1 Deixar sense efectes la Resolució
EDC/1526/2004, de 26 de maig, de delegació de competències de la consellera
d’Ensenyament en diversos òrgans del
Departament, i la Resolució ENS/365/2002,
de 19 de febrer, de delegació de competències de la consellera d’Ensenyament en
diversos òrgans de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament.
—2 Aquesta Resolució entra en vigor el
mateix dia de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 14 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.163.189)

RESOLUCIÓ EDU/2066/2006, de 13 de
juny, de delegació de competències de la
persona titular de la Secretaria General en
diversos òrgans del Departament d’Educació i Universitats.
Atès el que disposen els articles 13, 38 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú;
Amb l’autorització del conseller d’Educació i Universitats atorgada per la Resolució
de 6 de juny de 2006,

Resolc:
Article 1
Delegar en el/la director/a de serveis les
competències següents:
1.1 En matèria de gestió de personal
d’administració i serveis del Departament
d’Educació i Universitats i amb excepció de
les competències que a l’article 9 d’aques-
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ta Resolució es deleguen en els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats:
a) El reconeixement a efectes de triennis
i antiguitat dels serveis prestats.
b) La concessió de permisos, llicències i
vacances.
c) Les autoritzacions referents a la jornada i l’horari del personal.
d) L’autorització d’assistència a activitats
de formació i, si s’escau, de la despesa de
la inscripció, sempre que no comporti desplaçaments fora de Catalunya.
e) L’expedició de certificats d’assistència,
seguiment i/o aprofitament a cursos de formació organitzats pel Departament d’Educació i Universitats.
f) L’atorgament de les comissions de serveis.
g) La redistribució dins la mateixa localitat o en una localitat diferent amb la consegüent adscripció provisional o definitiva a un
lloc de treball, i l’atribució de funcions al
personal remogut o destituït d’un lloc de
treball.
h) L’autorització de les permutes entre el
personal funcionari del Departament d’Educació i Universitats.
i) La realització de les diligències corresponents a les preses de possessió i cessament.
j) El reconeixement i, si escau, l’emissió
dels corresponents certificats de serveis
previs i grau personal.
k) L’emissió de l’informe proposta previ
a l’atorgament de l’autorització de compatibilitat.
l) L’emissió dels informes previs, propostes i autoritzacions que corresponguin en
relació amb les situacions administratives,
jubilacions i els perllongaments de la permanència al servei actiu.
m) La contractació del personal laboral
d’administració i serveis i la gestió i resolució dels assumptes que afecten aquest
personal, inclosa la resolució de les reclamacions administratives prèvies a la via jurisdiccional social.
n) La concessió de bestretes.
o) L’autorització de la proposta de prestació de serveis extraordinaris.
p) L’expedició de certificacions de serveis
prestats.
q) El nomenament i cessament del personal interí.
1.2 L’autorització de les ordres de servei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activitats que realitzi la Secretaria General. Se
n’exceptua qualsevol autorització que comporti desplaçaments fora de Catalunya.
1.3 L’autorització de despeses per qualsevol concepte, sempre que el seu import
estigui comprès entre 12.020,25 euros i
30.050,61 euros.
1.4 Les facultats d’òrgan de contractació en els contractes menors i en els contractes de subministraments i de serveis de
referència que la legislació vigent atribueix
a la persona titular de la Secretaria General,
fins a un import de 60.101,21 euros, sense
perjudici de les competències atorgades a
la persona titular de la Subdirecció General
de Gestió Econòmica i Règim Interior a l’article 7 d’aquesta Resolució.

1.5 L’autorització de la devolució dels ingressos indeguts.
Article 2
Delegar en el/la directora/ra general de
Personal Docent, en relació amb el personal docent del Departament d’Educació i
Universitats, l’exercici de les competències
següents, amb excepció de les competències que a l’article 9 d’aquesta Resolució
es deleguen en els directors dels serveis
territorials del Departament d’Educació i
Universitats:
a) L’autorització de les ordres de servei i
les corresponents indemnitzacions per raó
de serveis que es derivin de les activitats
que realitzi la Direcció General de Personal
Docent. Se n’exceptua qualsevol autorització que comporti desplaçaments fora de
Catalunya.
b) L’adscripció de manera temporal, en
comissió de serveis, a tasques pròpies del
seu cos en places diferents de la destinació
que s’ocupa, dels funcionaris docents afectats per una minva notòria de facultats físiques, psíquiques o sensorials, sempre que
la disminució de les seves capacitats no
sigui susceptible de la declaració d’incapacitat permanent.
c) L’atorgament de les comissions de serveis del personal docent dependent del Departament d’Educació i Universitats.
d) La redistribució dins la mateixa localitat o en una localitat diferent del personal
docent adscrit al Departament amb la consegüent adscripció provisional o definitiva a
un lloc de treball, o l’atribució de funcions
corresponents al cos dels funcionaris que
siguin remoguts o hagin estat destituïts d’un
lloc de treball i les permutes entre funcionaris del mateix cos, d’acord amb la normativa vigent.
e) La contractació del personal laboral
docent i la gestió i resolució dels assumptes que afecten aquest personal, inclosa la
resolució de les reclamacions administratives prèvies a la via jurisdiccional social.
f) La concessió de bestretes al personal
docent.
g) L’autorització de la proposta de prestació de serveis extraordinaris.
h) L’expedició de certificacions de serveis
prestats.
i) La gestió i concessió de jubilacions, renúncies, excedències i la resta de situacions
administratives en relació amb el personal
docent, així com la resolució dels procediments de perllongament de la permanència
en el servei actiu, en relació amb el personal
docent adscrit als Serveis Centrals del Departament d’Educació i Universitats.
Article 3
Delegar en el/la directora/a general de
Centres Educatius l’autorització de les ordres de servei i les corresponents indemnitzacions per raó de serveis que es derivin de
les activitats que realitzi la Direcció General
de Centres Educatius. Se n’exceptua qualsevol autorització que comporti desplaçaments fora de Catalunya.
Article 4
Delegar en el/la director/a general de
Formació Professional i Educació Perma2283

nent l’autorització de les ordres de servei
i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activitats que realitzi la Direcció General de
Formació Professional i Educació Permanent. Se n’exceptua qualsevol autorització que comporti desplaçaments fora de
Catalunya.
Article 5
Delegar en el director/a general d’Ordenació i Innovació Educativa l’autorització de
les ordres de servei i les corresponents indemnitzacions per raó de serveis que es
derivin d’aquelles activitats que realitzi la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa. Se n’exceptua qualsevol autorització que comporti desplaçaments fora de
Catalunya.
Article 6
Delegar en la persona titular de la Direcció de Serveis i en els diferents directors/es
generals dependents de la Secretaria d’Educació, l’emissió de la proposta motivada de
l’impossibilitat de promoure la concurrència
en les concessions de subvencions directes, sobre les matèries que siguin de la seva
competència.
Article 7
Delegar en el/la subdirector/a general de
Gestió Econòmica i Règim Interior l’exercici
de les competències següents:
7.1 L’autorització i disposició de les despeses per qualsevol concepte fins a 12.020,24
euros.
La delegació porta implícit l’exercici de les
facultats que la normativa vigent atribueix a
l’òrgan de contractació en els contractes a
què fan referència els articles 56, 121, 176
i 201 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, sempre que el pressupost dels contractes no excedeixi de l’import especificat
al paràgraf anterior.
7.2 La signatura dels xecs i les ordres
de transferència bancària contra els comptes autoritzats per a la disposició de fons a
justificar dels serveis centrals.
Article 8
Delegar en el/la subdirector/a general de
Gestió de Personal Docent l’emissió de l’informe proposta previ a l’atorgament de l’autorització de compatibilitat al personal docent adscrit al Departament d’Educació i
Universitats.
Article 9
Delegar en els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d’Educació
i Universitats, en relació amb el personal
adscrit als respectius serveis territorials del
Departament, l’exercici de les competències següents:
9.1 Reconeixement a efectes de triennis i antiguitat dels serveis prestats.
9.2 La concessió de permisos, llicències i vacances.
9.3 Les autoritzacions referents a la jornada i l’horari del personal.
9.4 L’autorització d’assistència a activitats de formació, sempre que no comportin
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despeses per al Departament d’Educació i
Universitats.
9.5 L’autorització de les ordres de servei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activitats que realitzen els serveis territorials.
Se n’exceptua qualsevol autorització que
comporti desplaçaments fora de Catalunya.
9.6 El nomenament del personal interí
docent.
9.7 La realització de les diligències corresponents a les preses de possessió i cessament de personal docent.
9.8 La gestió i concessió de jubilacions,
renúncies, excedències i la resta de situacions administratives en relació amb el
personal docent, així com la resolució dels
procediments de perllongament de la permanència en el servei actiu.
9.9 La contractació laboral dels professors que imparteixen ensenyament de religió als centres docents públics i la gestió i
resolució dels assumptes que afecten
aquest personal.
Article 10
Delegar en els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d’Educació
i Universitats, en el seu àmbit territorial d’actuació, les competències següents:
10.1 L’autorització de les despeses i
l’adjudicació dels contractes menors de
fins a 12.020,24 euros dels fons que ha
de gestionar cada un dels serveis territorials.
10.2 Sol·licitar les llicències d’obres i
d’activitats que d’acord amb la normativa
són necessàries en la tramitació dels expedients de contractació.
Article 11
Delegar en els directors i directores dels
centres docents públics de secundària dependents d’aquest Departament la competència per adquirir material inventariable, per
un import màxim de 12.020,24 euros, per
article i empresa, sempre que no sigui subministrat de forma centralitzada pel Departament.
Per a l’exercici d’aquesta competència
delegada, la Direcció General de Centres
Educatius lliurarà els respectius imports a
càrrec de la corresponent partida pressupostària del capítol 6 als centres docents
afectats per la resolució d’assignació de
fons.
Article 12
Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura les paraules per delegació, abreujades p. d., seguides del rang
i la data d’aquesta Resolució i la del DOGC
on s’hagi publicat.
Article 13
Les resolucions que s’adoptin per delegació es consideraran dictades per l’autoritat que l’ha conferida i exhauriran la via
administrativa.
Article 14
Les delegacions de facultats que estableix
aquesta Resolució podran ser revocades en
qualsevol moment.

Disposicions finals
—1 Les competències atribuïdes als articles 1, 6 i 7 es fan sense perjudici de les
atribuïdes a altres òrgans i específicament
a les delegades en la persona titular de la
Gerència dels Serveis Comuns de l’àmbit
d’Universitats i Recerca.
—2 Deixar sense efectes la Resolució
EDC/1525/2004, de 26 de maig, de delegació de competències del secretari general en diversos òrgans del Departament
d’Ensenyament; la Resolució EDC/164/
2006, de 30 de gener, de delegació de
competències del secretari general del Departament d’Educació en els directors/es
dels Serveis Territorials d’Educació, i la
Resolució de 20 d’abril de 2001, de delegació en la direcció dels centres docents
públics de secundària dependents del Departament d’Ensenyament de la competència del secretari general del Departament per
a l’adquisició de material inventariable per
a cicles formatius.
—3 Aquesta Resolució entra en vigor el
mateix dia de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 13 de juny de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.163.188)

RESOLUCIÓ EDU/2075/2006, de 7 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Inmaculada Concepción, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Inmaculada
Concepción, de Barcelona, en petició d’ampliació d’unitats de l’etapa de l’educació
infantil, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Inmaculada Concepción, de Barcelona, per
ampliació de unitats de l’etapa de l’educació infantil, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
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Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 7 de juny de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005990.
Denominació: Inmaculada Concepción.
Adreça: c. València, 252.
Titular: Immaculada Concepció B. V. Maria,
Gnes.
NIF: Q0800079F.
S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de
l’etapa de l’educació infantil amb capacitat
per a 71 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre:
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 146 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.
(06.153.118)

RESOLUCIÓ EDU/2076/2006, de 9 de juny,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sagrat Cor-Diputació, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Sagrat CorDiputació, de Barcelona, en petició d’obertura de l’etapa de l’educació infantil i de
reducció i ampliació d’unitats dels ensenyaments de batxillerat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments es-

Núm. 1101

colars de règim general, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sagrat Cor-Diputació, de Barcelona, per
obertura de l’etapa de l’educació infantil i
reducció i ampliació d’unitats dels ensenyaments de batxillerat, en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 9 de juny de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 210 llocs escolars.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 6 unitats de la modalitat de d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a
210 llocs escolars; 4 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars, i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars.
(06.158.044)

RESOLUCIÓ EDU/2072/2006, de 15 de
juny, per la qual es dóna publicitat a l’acord
de la Comissió d’Avaluació de la Recerca
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.
Atès que, en data 18 d’abril de 2006, la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va acordar el reconeixement que l’obtenció de l’acreditació de
recerca avançada inclou l’obtenció de l’acreditació de recerca,

Resolc:
Que es publiqui íntegrament al DOGC
l’Acord de 18 d’abril de 2006 de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, que reconeix que l’obtenció de
l’acreditació de recerca avançada inclou
l’obtenció de l’acreditació de recerca.

ANNEX

Barcelona, 15 de juny de 2006

COMARCA DEL BARCELONÈS

Antoni Serra i Ramoneda
President

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08005266.
Denominació: Sagrat Cor-Diputació.
Adreça: c. Diputació, 326.
Titular: Sagrat Cor de Jesús, Rel. del.
NIF: Q0800082J.
S’autoritza l’obertura de l’etapa de l’educació infantil amb 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolares, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2006-2007.
S’autoritza la reducció de 4 unitats amb
capacitat per a 140 llocs escolars de la modalitat de ciències i tecnologia dels ensenyaments de Batxillerat, amb efectes a la fi
del curs 2005-2006.
S’autoritza l’ampliació de 2 unitats amb
capacitat per a 70 llocs escolars de la
modalitat d’humanitats i ciències socials,
amb efectes a la fi del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 12 unitats amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 6 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per
a 210 llocs escolars; i 6 unitats en la moda-

ACORD
número 3 de la Comissió d’Avaluació de la
Recerca de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, de 18
d’abril de 2006, que reconeix que l’obtenció de l’acreditació de recerca avançada
inclou l’obtenció de l’acreditació de recerca.
Atès que l’article 46 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix que l’accés a la universitat en la figura contractual de professorat contractat
doctor amb caràcter permanent es pot fer
o bé en la categoria de catedràtic o catedràtica, que suposa una carrera docent i
investigadora consolidada, o bé en la categoria de professor agregat o professora
agregada, que suposa una capacitat docent
i investigadora provada;
Atès que l’article 47 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
disposa que per a ésser admès als processos selectius que les universitats convoquin
per a accedir com a catedràtic o catedràtica, la persona candidata ha de disposar
d’una acreditació de recerca avançada, i per
accedir com a professor o professora agregat, ha de disposar d’una acreditació de
recerca;
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Atès que els articles 140.1.g) i 146.1 de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, disposen que la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya exerceix la funció d’emissió de les
acreditacions de recerca i de recerca avançada;
D’acord amb l’article 148.1 de la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya i l’article 17 del Decret 93/2003,
d’1 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, les comissions
avaluadores de l’Agència actuen amb independència, aproven les avaluacions que faci
l’Agència en llurs àmbits respectius i en són
les responsables finals;
Així, la Comissió d’Avaluació de la Recerca ha analitzat sobre la possibilitat de
reconèixer que l’obtenció de l’acreditació
de recerca avançada inclou també l’obtenció de l’acreditació de recerca. Un cop
analitzats els criteris per a l’emissió de les
acreditacions de recerca avançada, la Comissió d’Avaluació de la Recerca ha conclòs que aquests criteris comprenen i superen els mèrits que es requereixen per a
l’obtenció de les acreditacions de recerca
i, per tant, és procedent el reconeixement
esmentat.
És per això que la Comissió d’Avaluació
de la Recerca acorda:
—1 Reconèixer que l’obtenció de l’acreditació de recerca avançada inclou també
l’obtenció de l’acreditació de recerca.
—2 Aquest reconeixement té efecte des
de la primera convocatòria per a l’obtenció
de les acreditacions de recerca avançada
en el marc de la Resolució UNI/3767/2003,
de 9 de desembre, per la qual es dóna
publicitat al procediment per a l’emissió de
l’acreditació de recerca avançada, d’acord
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
—3 Que el president de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya doni publicitat d’aquest Acord mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i el web d’AQU Catalunya.
(06.167.098)

DECRET 263/2006, de 20 de juny, de nomenament del senyor Ramon Agustí i Comes com a director del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
del Departament d’Educació i Universitats.
Atès 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 Generalitat, l’article 12.e) de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, i el Decret 212/
2006, de 23 de maig, d’estructuració del
Departament d’Educació i Universitats, a
proposta del conseller d’Educació i Universitats, i d’acord amb el Govern,

Full de disposicions i actes administratius

Decreto:
Article únic
Es nomena el senyor Ramon Agustí i Comes director del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica del
Departament d’Educació i Universitats, amb
els deures i els drets inherents al càrrec.
Barcelona, 20 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
(06.165.020)

DECRET 264/2006, de 20 de juny, de cessament del senyor Ramon Maspons i Bosch
com a director del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 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 Ramon Maspons i Bosch cessa
com a director del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica del
Departament d’Educació i Universitats, i se
li agraeixen els serveis prestats.
Barcelona, 20 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
(06.165.023)

RESOLUCIÓ EDU/2068/2006, de 14 de
juny, de convocatòria d’eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels
centres docents privats concertats.
L’article 56 de la Llei 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació, en la seva
redacció donada per la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació i per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents, estableix la composició del
consell escolar dels centres docents concertats, així com la seva renovació per
meitats cada dos anys.
El Decret 110/1997, de 29 d’abril, pel qual
es regulen els òrgans de govern i de coordinació dels centres docents privats acollits
al règim de concerts educatius, estableix el
procediment per dur a terme la renovació.

Per la Resolució EDC/2037/2004, de 14
de juliol (DOGC núm. 4181, de 23.7.2004),
es va obrir convocatòria per a la renovació
dels membres del consell escolar dels centres docents concertats. Ara, passats dos
anys de mandat, cal procedir a una nova
renovació parcial.
Per tot el que s’ha esmentat, en ús de les
atribucions que em confereix l’article 5 del
Decret 110/1997, de 29 d’abril, i a proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
—1 Obrir convocatòria d’eleccions per tal
de renovar la meitat dels membres representants dels professors, dels pares d’alumnes i dels alumnes als consells escolars dels
centres docents concertats, d’acord amb el
que disposa l’article 5 del Decret 110/1997,
de 29 d’abril pel qual es regulen els òrgans
de govern i de coordinació dels centres
docents privats acollits al règim de concerts
educatius.
—2 Obrir convocatòria d’eleccions a representant del personal d’administració i
serveis en els centres en què ha de quedar
vacant per qualsevol motiu, o està vacant.
—3 Obrir convocatòria d’eleccions a representant del personal d’atenció educativa complementària en els centres específics d’educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d’educació
especial en els centres en què ha de quedar vacant per qualsevol motiu, o està vacant.
—4 El consell escolar resultant del procés
d’elecció a què fa referència l’apartat anterior haurà de quedar constituït abans del dia
15 de desembre de 2006.
—5 El procés electoral per a l’elecció del
consell escolar del centre es durà a terme
d’acord amb la regulació que estableix el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

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 potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 14 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.160.185)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació 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 Subministraments.
c) Número d’expedient: vegeu l’annex.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres a diversos centres educatius del Departament, tal
com s’especifica a l’annex.
b) Termini d’execució: vegeu l’annex.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—6 La planificació general del procés electoral, les dates i els horaris dels diversos
actes electorals s’hauran de dur a terme
amb la publicitat adequada i amb els terminis necessaris per tal de garantir la informació i la participació de tots els membres dels
sectors afectats.

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

—7 El titular de cada centre notificarà al
servei territorial corresponent del Departament d’Educació i Universitats la constitució del consell escolar sorgit del procés
d’elecció en un termini de 15 dies a comptar a partir de la data de la seva constitució.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació i solvència econòmica, financera i tècnica que figuren per a cada expedient a l’annex.

—8 Es faculten la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i la Direcció
General de Centres Educatius perquè, en
l’àmbit de les seves competències, adoptin
les mesures necessàries per a l’execució
d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
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—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per any/s addicional/s de garantia: fins
a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts,
dels quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins a 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts pel programa de
treball.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
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b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de 9.00 a 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 16 de juny de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX
Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 1022/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ampliació de l’àrea de vestidors de l’IES Corbera, de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat).

c) Termini d’execució: 3 mesos, a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 70.479,29
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup: C, complet,
categoria: a.
Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 2713/06.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un ascensor i escala d’emergència al CEIP Lillet A. Güell de la Pobla de Lillet
(Berguedà).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 170.908,32
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació: grup: C, J, subgrup: 4, 1,
categoria: d.
Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives.
Obra núm. 3
a) Número d’expedient: 2743/06.
b) Objecte del contracte: obres de reforma planta 1a i rampa d’accés a l’edifici del
CEIP Els Set Focs de Bellaguarda (les Garrigues).
c) Termini d’execució: 4 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 115.625,49
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup: C, complet,
categoria: a.
Obra núm. 4
a) Número d’expedient: 2805/06.
b) Objecte del contracte: obres de reforma i adequació de les instal·lacions elèctriques del CEIP Josep Janés de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 178.799,24
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació: grup: I, subgrup: 9, categoria: e.
Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives.
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Obra núm. 5
a) Número d’expedient: 2806/06.
b) Objecte del contracte: obres de reforma i adequació de les instal·lacions elèctriques del CEIP Joan Maragall de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 87.519,30
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup: I, subgrup: 9,
categoria: a.
Obra núm. 6
a) Número d’expedient: 2807/06.
b) Objecte del contracte: obres de tancament de porxo, arranjament de vestidors
i remodelació de la planta tercera al CEE
l’Estel Can Bori de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 117.153,90
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup: C, subgrup: 4,
categoria: a.
Obra núm. 7
a) Número d’expedient: 2808/06.
b) Objecte del contracte: obres de reforma i millora del CEIP Sant Feliu dels
Guiamets (Priorat).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 202.006,80
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C, complet, categoria
e.
Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives.
Obra núm. 8
a) Número d’expedient: 2871/06.
b) Objecte del contracte: obres de supressió de barreres arquitectòniques i col·locació d’un lavabo i una aula de parvulari al
CEIP Sant Salvador de Tarragona (Tarragonès).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 90.980,96
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de ca-
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racterístiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup: C, complet i
categoria: a.
Obra núm. 9
a) Número d’expedient: 2872/06.
b) Objecte del contracte: obres de reforma planta tercera i escala d’emergència a
l’Escola Oficial d’Idiomes IV La Pau de
Barcelona (Barcelonès).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 150.525,87
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació: grup: C, complet, categoria: d.
Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives.
Obra núm. 10
a) Número d’expedient: 2744/06.
b) Objecte del contracte: obres de formació d’escala d’emergència (1a fase) i sala
de reunions del CEIP Can Llobet de Barberà
del Vallès (Vallès Occidental).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 91.000,00
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup C, complet, categoria: a.
Obra núm. 11
a) Número d’expedient: 2745/06.
b) Objecte del contracte: obres d’ampliació dels vestidors planta baixa i reparació
biga planta soterrani a l’IES Arnau Cadell de
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 89.000,00
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup: C, complet,
categoria: a.
Obra núm. 12
a) Número d’expedient: 2746/06.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’escala d’emergència (1a fase), lavabos parvulari i pèrgola al CEIP Josep M.
Ginesta de Ripollet (Vallès Occidental).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

d) Pressupost de licitació: 138.000,00
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació: grup: C, complet, categoria: d.
Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica, financera i
tècnica que figura a l’apartat G del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives.
Obra núm. 13
a) Número d’expedient: 2811/06.
b) Objecte del contracte: obres de reforma i adequació de les instal·lacions elèctriques el CEIP Menéndez Pidal de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 111.576,66
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup: I, subgrup: 9,
categoria: a.
Obra núm. 14
a) Número d’expedient: 2812/06.
b) Objecte del contracte: obres de reforma porxo per a 2 aules al CEIP Annexa-Joan
Puigbert de Girona (Gironès).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 91.891,96
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica
que figura a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Potestativament, es podrà presentar la
classificació següent: grup: C, complet i
categoria: a.
(06.167.105)

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Anunci per a
l’adjudicació de dos contractes d’obres
(exp. 1360/06 i 1361/06) (DOGC núm. 4649,
pàg. 25297, de 7.6.2006).
Havent observat una errada al text de
l’esmentat Anunci, tramès al DOGC i publicat al núm. núm. 4649, pàg. 25297, de
7.6.2006, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàg. 25297, obra núm. 1, exp. 1360/
06, al punt c) on diu:
“...Lot 1: 50.059,21 euros, IVA inclòs...”,
ha de dir:
”...Lot 1: 50.059,08 euros, IVA inclòs...”
Per aquest motiu el termini de presentació
d’ofertes d’aquest contracte s’amplia a 26
dies naturals comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es
fa constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
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Barcelona, 8 de juny de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.159.052)

ORDRE EDU/303/2006, de 15 de juny, de
modificació de l’Ordre de 16 de juliol de
1991, per la qual es creen les juntes de directors dels centres docents públics d’ensenyament primari i secundari de Catalunya
dependents del Departament d’Ensenyament.
El Decret 143/2006, de 13 de maig, de
creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, estableix que el Departament
d’Educació passa a denominar-se Departament d’Educació i Universitats i se suprimeix
el Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació.
En conseqüència, mitjançant el Decret
212/2006, de 23 de maig, d’estructuració
del Departament d’Educació i Universitats,
es defineix la nova estructura del Departament d’Educació i Universitats.
Atès que, des de la creació de les juntes
de directors dels centres docents públics
d’ensenyament primari i secundari de
Catalunya, com a òrgans consultius i d’assessorament del Departament, l’estructura
departamental, en la qual es van emparar,
s’ha modificat en diverses ocasions, fins al
vigent Decret 132/2005, de 28 de juny, de
reestructuració del Departament d’Educació, modificat pel Decret 212/2006, de 23
de maig, cal adaptar la seva composició.
En conseqüència,

Ordeno:
Article únic
Es modifica l’article 9 de l’Ordre de 16 de
juliol de 1991, que queda redactat de la següent manera:
“Article 9
”La Junta Central de Directors/es de Catalunya de cadascun dels nivells, estarà integrada per tres representats de cadascuna de les juntes territorials de directors/es
del nivell corresponent, elegits pels directors/es d’entre si.
”El/la secretari/ària d’Educació presidirà
les juntes centrals de directors/es de
Catalunya.
”Assistiran també a les sessions de les
juntes el/la director/a general d’Ordenació i
Innovació Educativa, que exercirà la presidència en cas d’absència de la persona titular i, quan la temàtica de la sessió afecti
les seves competències respectives, els
directors/es dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i Universitats i, almenys, un representant de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, de
la Direcció General de Centres Educatius,
de la Direcció General de Personal Docent,
de la Direcció General de Formació Profes-
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sional i Educació Permanent. En funció dels
temes a tractar, poden ser convidats a les
sessions tècnics d’altres direccions generals del Departament d’Educació i Universitats.”

ANNEX
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat

Totes les referències efectuades en la
Ordre d’11 de juliol de 1991, al Departament
d’Ensenyament i a les delegacions territorials o a les persones titulars d’aquestes,
s’entenen fetes, al Departament d’Educació i Universitats i als serveis territorials o a
qui n’exerceixi la seva titularitat, respectivament.

Secció d’educació secundària a Collbató,
amb codi de centre 08063801, ubicada al
passeig de la Fumada, 6-8, de Collbató (Baix
Llobregat), adscrita a l’institut d’educació
secundària El Cairat, amb codi de centre
08040540, d’Esparreguera, del qual n’és
part integrant.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Collbató.

Disposició final

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
BARCELONA II (COMARQUES)

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

Comarca: Alt Penedès

Disposició addicional

Barcelona, 15 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.166.105)

RESOLUCIÓ EDU/2081/2006, de 8 de juny,
per la qual es creen diverses seccions
d’educació secundària.
La demanda de places escolars a Catalunya fa necessària la creació de noves
places escolars públiques.
Per tal d’atendre aquesta necessitat i tal
com és previst a la planificació escolar, s’ha
considerat convenient crear diverses seccions d’educació secundària el funcionament
de les quals s’adequarà al que estableix el
Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
secundària i formació professional de grau
superior i a la resta de normativa legal reglamentària.
En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
—1 Crear les seccions d’educació secundària que es detallen a l’annex d’aquesta
Resolució, amb efectes administratius des
de l’1 de juliol de 2006.
—2 Les seccions d’educació secundària
impartiran els ensenyaments que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució, amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs
escolar 2006-2007.
—3 La Direcció General de Centres Educatius i la Direcció General de Personal
Docent adoptaran les mesures necessàries
que exigeixi el funcionament d’aquesta secció.
Barcelona, 8 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

Secció d’educació secundària a Sant Martí
Sarroca, amb codi de centre 08065329, ubicada al carrer del Camp de Futbol, s/n, de
Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), adscrita a
l’institut d’educació secundària Milà i
Fontanals, amb codi de centre 08046736,
de Vilafranca del Penedès, del qual n’és part
integrant.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Sant Martí
Sarroca.
Comarca: Berguedà
Secció d’educació secundària a Berga, amb
codi de centre 08064830, ubicada al carrer
de Pla de l’Alemany, 15, local 8, de Berga
(Berguedà), adscrita a l’institut d’educació
secundària Guillem de Berguedà, amb codi
de centre 08014693, de Berga, del qual n’és
part integrant .
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Berga.
Comarca: Maresme
Secció d’educació secundària a Dosrius,
amb codi de centre 08062730, ubicada al
carrer del Dr. Joan Cardona, s/n, de Dosrius
(Maresme), adscrita a l’institut d’educació
secundària d’Argentona, amb codi de centre 08052876, del qual n’és part integrant.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Dosrius.
Comarca: Vallès Oriental
Secció d’educació secundària a Cardedeu,
amb codi de centre 08062729, ubicada a la
plaça de la Pubilla de Catalunya, s/n, de
Cardedeu (Vallès Oriental), adscrita a l’institut d’educació secundària El Sui, amb codi
de centre 08054401, de Cardedeu, del qual
n’és part integrant.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Cardedeu.
(06.157.200)
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RESOLUCIÓ EDU/2082/2006, de 14 de
juny, per la qual es fa pública la concessió
de llicències retribuïdes per a dur a terme
estudis sobre la impartició de continguts
curriculars en anglès a la Gran Bretanya
durant el curs 2006-2007, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents.
De conformitat amb la Resolució EDC/
368/2006, de 20 de febrer (DOGC núm.
4581, de 27.2.2006), per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per a dur a terme estudis sobre la impartició de continguts
curriculars en anglès a la Gran Bretanya
durant el curs 2006-2007, destinades al
funcionariat de carrera dels cossos docents;
Atesa la proposta de la comissió seleccionadora constituïda d’acord amb l’apartat
4 de la Resolució esmentada, i tenint en
compte el que disposa l’apartat 5.6 de la
convocatòria quant a les renúncies,

Resolc:
—1 Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Resolució la llista de persones que han obtingut una llicència retribuïda per dur a terme
estudis sobre la impartició de continguts
curriculars en anglès a la Gran Bretanya
durant el curs 2006-2007.
—2 Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Resolució la llista de persones no seleccionades.
—3 Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Resolució la llista de persones excloses del
concurs pels motius que s’hi especifiquen.
—4 Si es produeix alguna renúncia, la llicència que quedi vacant serà concedida a
la persona no seleccionada que tingui més
puntuació.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat al
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora
general d’Ordenació i Innovació Educativa,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
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, 14 de juny de 2006
P.D.

(Resolució de 20.2.2006,
DOGC de 27.2.2006)
Isabel Darder Giménez-Zadaba-Lisson
Directora general d’Ordenació
i Innovació Educativa
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ANNEX 1
Llista de persones que han obtingut llicència retribuïda
(Especialista: S=és especialista de llengua estrangera; N=no és especialista de llengua estrangera)
P: Puntuació; E: Especialista.

Cognoms i Nom

DNI

P

E

Educació primària
Niell Casamort, Núria ................................................................... 40302016J
Gilart Barranquero, M. Carme ..................................................... 40889827J
Grau Nadal, Maria Neus .............................................................. 40434516X
Villarroya Font, Ma. Teresa ......................................................... 36508340A
Llorca Albero, Federico ............................................................... 36480323T
Altemir Rami, Maria Pilar ............................................................ 18008955R
Sanchez Figuera, Conxa ............................................................ 38046898E
Fuentes Iglesias, M. Jesús ......................................................... 40889992V
Oliva Solsona, Elisenda ............................................................... 43719316L
Peiron Borràs, Bibiana ................................................................ 43711774K

27,400
30,893
29,880
29,650
28,750
28,000
26,175
23,650
21,225
20,360

N
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Educació secundària
Samso Queralto, Maria Carmen ................................................ 35004991A
Santiago Gonzalez Garibay, M. Teresa ....................................... 16230939T
Larrotcha Bou, Rosa Maria ......................................................... 35050219J
Tort Perez, Maria del Mar ........................................................... 38132066K
Checa Guillen, Jorge ................................................................... 33900075F
Pujadas Jubany, Maria del Roser .............................................. 37290288C
Pages Muñoz, Anselm ................................................................ 37695003G

31,250
24,420
22,460
21,200
31,480
29,900
25,330

N
N
N
N
S
S
S

ANNEX 2
Llista de persones no seleccionades
(Especialista: S=és especialista de llengua estrangera; N=no és especialista de llengua estrangera)
P: Puntuació; E: Especialista.

Cognoms i Nom

DNI

P

E

Educació secundària
Cipres Pallares, Eva ........................................ 35014360B
Closa Perez, Annabel ..................................... 39878909Z
Lara Lobato, Soledad ..................................... 77270466B
Marti Gebelli, Joan Andreu ............................. 39868818C
Ortiz Peleato, Ma. Carmen Rita ..................... 17996985Z

24,600
23,900
No es va preseleccionar
No es va preseleccionar
No es va preseleccionar

S
S

cos de mestres i del cos de professors d’ensenyament secundari, el senyor Josep Antoni
Ignacio Herrera, amb DNI 052147174X, entre els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques de l’especialitat d’educació física
del cos de professors d’ensenyament secundari amb el número d’ordre 062, amb assignació del número de registre personal
5214717424. A conseqüència de la inclusió
del senyor Ignacio, l’aspirant Silvia Altarriba
Pons, amb DNI 077740941K, que constava
amb el número 062 passa a ser el 063.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació i Universitats, en el termini d’un mes a
comptar 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 règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 12 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.159.211)

ANNEX 3
Llista de sol·licituds excloses de la convocatòria
Educació primària
Cognoms i nom: Gimenez Arenas, Maria
Teresa
DNI: 44184993S
Motiu: la persona sol·licitant no té un nivell
de coneixements d’anglès equivalent al
quart curs d’EOI
Educació secundària
Cognoms i nom: Cabiscol Cervera, Josep
R.
DNI: 40894752Q
Motiu: la persona sol·licitant no té un nivell
de coneixements d’anglès equivalent al
quart curs d’EOI
(06.160.075)

RESOLUCIÓ EDU/2067/2006, de 12 de
juny, de modificació de la Resolució EDC/
2879/2005, de 30 de setembre, de nomenament de funcionaris en pràctiques del cos
de mestres i de professors d’ensenyament
secundari.

Per la Resolució EDC/1038/2006, de 4
d’abril, de modificació de la Resolució EDC/
2341/2005, de 28 de juliol, per la qual es
fan públiques les llistes d’aspirants que han
superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per
la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener,
s’inclou a l’annex 1 el senyor Josep Antoni
Ignacio Herrera, entre els aspirants seleccionats del cos de professors d’ensenyament secundari, per l’especialitat d’educació física, amb una puntuació total de
05,6774 punts i número d’ordre el 062, per
estimació del recurs d’alçada presentat
contra l’actuació del tribunal qualificador
núm. 3.
En conseqüència, de conformitat amb el
que estableix la base 9 de la Resolució EDC/
9/2005, de 7 de gener, de convocatòria de
proves per a la provisió de places de funcionaris docents, i a proposta de la Direcció
General de Personal Docent,

RESOLUCIÓ EDU/2104/2006, de 19 de
juny, de modificació de la Resolució EDC/
1085/2006, de 12 d’abril, per la qual es
nomenen els tribunals que han de jutjar els
procediments selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents.
Per la Resolució EDC/1085/2006, de 12
d’abril, modificada per la Resolució EDC/
1442/2006, de 9 de maig, es van nomenar
els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places
de funcionaris docents convocats per la
Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener
(DOGC núm. 4562, de 31.1.2006). En
aquesta Resolució es va designar president
de la comissió de selecció de l’especialitat
d’educació primària, música, el senyor
Zacarias Henar Moros.

Resolc:

Per la Resolució de 25 de maig de 2006,
del conseller d’Educació i Universitats, es
va disposar l’encàrrec de funcions del lloc
de director dels Serveis Territorials a
Tarragona al senyor Zacarias Henar Moros,
amb efectes d’1 de juny de 2006.

—1 Incloure a l’annex 1 de la Resolució
EDC/2879/2005, de 30 de setembre, de nomenament de funcionaris en pràctiques del

A la vista d’aquests antecedents i d’acord
amb el que s’estableix a la base 5.7 de la
Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener,
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Resolc:
—1 Rellevar el senyor Zacarias Henar Moros del seu càrrec de president de la comissió de selecció de l’especialitat d’educació
primària, música, amb efectes de 31 de
maig de 2006.
—2 Designar el senyor Josep Serentill Rubio president de la comissió de selecció de
l’especialitat d’educació primària, música,
amb efectes d’1 de juny de 2006, que fins
al dia anterior tenia el càrrec de secretari de
l’esmentada comissió.
—3 Designar la senyora Rosa Maria Girbau Vila secretària de la comissió de selecció de l’especialitat d’educació primària,
música, amb efectes d’1 de juny de 2006,
que fins al dia anterior tenia el càrrec de
vocal número 1 de l’esmentada comissió.
—4 Designar el senyor José Ignacio Medina Candel vocal número 1 de la comissió
de selecció de l’especialitat d’educació primària, música, amb efectes d’1 de juny de
2006.
Barcelona, 19 de juny de 2006
Montserrat Guri López
Directora general de Personal Docent
(06.167.113)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2006, per la
qual es donen instruccions en relació amb
el mandat dels directorns i de les directores
dels serveis educatius del Departament
d’Educació i Universitats.
El Decret 155/1994, de 28 de juny, pel
qual es regulen els serveis educatius, determina que el Departament d’Educació i
Universitats nomenarà un director o directora per a cada servei educatiu per un període de quatre anys, el qual podrà ser prorrogat.
Mitjançant l’Ordre de 5 de maig de 1998
es regula el procediment de nomenament i
cessament de directors i directores dels
serveis educatius. L’article 3.3 disposa que
els directors i les directores dels serveis
educatius seran nomenats pels directors o
directores dels serveis territorials.
Atesa, doncs, la necessitat d’iniciar el procés de provisió dels llocs vacants de directors i directores dels serveis educatius que
finalitzen el seu mandat el 31 d’agost de
2006, i tenint en compte que el curs 20062007 s’implementa de manera generalitzada el funcionament integrat dels serveis
educatius de Catalunya, es considera necessari dur a terme una pròrroga del nomenament dels actuals directors o directores
per al curs 2006-2007, fins a la regulació
del nou procés d’elecció que es deriva
d’aquesta organització.
Amb la finalitat de facilitar la provisió de
llocs de treball vacants dels directors i directores dels serveis educatius que es
produiran en finalitzar el curs 2005-2006 i

per tal d’assegurar la normalitat de l’inici del
curs 2006-2007,

Resolc:
1. Quan el nomenament de la direcció
d’un servei educatiu finalitzi el 31 d’agost
de 2006, el director o la directora dels serveis territorials podrà prorrogar el mandat
fins al 31 d’agost de 2007, prèvia consulta
a la persona interessada.
2. Quan la persona interessada opti per
no continuar en l’exercici de la direcció del
servei, o per qualsevol altra causa sobrevinguda no sigui possible la pròrroga del
mandat, i sempre que sigui necessari un nou
nomenament, el director o la directora dels
serveis territorials el farà per un període d’un
any d’acord amb allò que preveu l’article 6
de l’Ordre de 5 de maig de 1998.
3. En els serveis educatius de nova creació el director o la directora dels serveis
territorials nomenarà director o directora per
un període d’un any, d’entre el personal funcionari que integra el servei educatiu,
d’acord amb allò que preveu l’article 6 de
l’Ordre de 5 de maig de 1998.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, de conformitat amb allò 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 recurs de
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el secretari general d’Educació i Universitats, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons allò que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos

poral quant a la durada del mandat dels òrgans de govern dels centres.
Atesa la impossibilitat temporal de dur a
terme les modificacions normatives necessàries per incorporar les novetats previstes
en la LOE abans del començament del proper curs acadèmic, cal dictar les instruccions que regulin el nomenament del director/a dels centres docents públics per al
curs 2006-2007 d’acord amb les previsions
de la Llei esmentada.
Per tot això,

Resolc:
Aprovar les instruccions per al nomenament del director o directora dels centres
docents públics per al curs 2006-2007 que
s’estableixen en l’annex d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, de conformitat amb allò 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 recurs de
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el secretari general d’Educació i Universitats, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons allò que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 19 de juny de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general

Barcelona, 19 de juny de 2006

ANNEX

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

Instruccions per al nomenament del director o directora dels centres docents públics
per al curs 2006-2007

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2006, per la
qual s’aproven les instruccions per al nomenament del director o directora dels centres docents públics per al curs 2006-2007.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006)
comporta alguns canvis en relació amb el
nomenament i la durada del mandat dels directors dels centres docents públics respecte d’allò que preveu la normativa anterior.
El capítol IV del títol V de la Llei esmentada regula el procediment per a la selecció
del director dels centres públics i el seu nomenament, i la disposició transitòria sisena
conté algunes previsions de caràcter tem2291

1. Durada del mandat dels directors seleccionats pel concurs de mèrits convocat
per la Resolució EDC/3432/2004, de 16 de
desembre
D’acord amb allò que preveu l’apartat 1
de la disposició transitòria sisena de la LOE,
la durada del mandat dels directors seleccionats en virtut del concurs de mèrits convocat per la Resolució EDC/3432/2004, de
16 de desembre, que foren nomenats amb
efectes d’1 de juliol de 2005, continua essent de tres anys.
2. Durada del mandat dels directors seleccionats en el concurs de mèrits convocat per la Resolució EDC/112/2006, de 19
de gener
De conformitat amb allò que disposa l’article 136 de la LOE, els directors seleccio-

Full de disposicions i actes administratius

nats en virtut de la Resolució EDC/112/
2006, de 19 de gener, seran nomenats per
un període de 4 anys, des de l’1 de juliol de
2006 fins al 30 de juny de 2010.
3. Pròrroga del nomenament dels directors el mandat dels quals finalitza el
30.6.2006
D’acord amb allò que estableix l’apartat
2 de la disposició transitòria sisena de la
LOE, quan el nomenament del director finalitza el 30.6.2006, i sempre que el lloc no
hagi estat cobert per concurs de mèrits, el
director o directora dels serveis territorials
podrà prorrogar el mandat per un període
d’un any, prèvia consulta a l’interessat o
interessada.
Quan l’interessat o la interessada opti per
no continuar en l’exercici del càrrec o quan
per qualsevol altra causa sobrevinguda no
sigui possible la pròrroga del mandat, el director/a dels serveis territorials nomenarà
director/a per un període d’un any, des de
l’1.07.2006 fins al 30.06.2007.
4. Durada del mandat dels directors de
centres de nova creació
D’acord amb l’article 137 de la LOE, i per
tal d’afavorir l’estabilitat en els centres docents i llurs òrgans de govern, en el cas de

centres de nova creació el director dels
serveis territorials nomenarà director/a per
un període de 4 anys.
El període de mandat del director del centre de nova creació el curs 2006-2007, així
com el de la resta de càrrecs directius serà
de l’1.07.2006 fins al 30.06.2010.
5. Nomenament amb caràcter extraordinari
Segons allò que disposa l’article 137 de
la LOE, en absència d’aspirant, o si la comissió no ha seleccionat cap aspirant o si
l’aspirant seleccionat no supera el programa de formació inicial i, en cas que no s’apliqui la pròrroga dels nomenament prevista
en l’apartat 2 d’aquestes instruccions, el
director/a dels serveis territorials nomenarà
director per un període d’un any, des de
l’1.07.2006 fins al 30.06.2007.
El candidat a director així nomenat haurà
de reunir els requisits establerts a l’article
23 del Decret 317/2004.
6. Vacants sobrevingudes
En el cas de cessament de directors per
renúncia, expedient disciplinari, jubilació, o
qualsevol altra causa sobrevinguda, el director o directora dels serveis territorials nomenarà director/a fins al 30.06.2007.

7. Nomenament com a director/a en
pràctiques si no es té reconeguda la categoria de director
Els directors nomenats a l’empara d’allò
que preveuen els apartats 2, 4 i 5 que no
tinguin reconeguda la categoria de director
seran nomenats directors en pràctiques
durant el període d’un any, i abans que finalitzi aquest període seran avaluats del programa de formació inicial.
8. Formació que han de dur a terme els
directors que no tinguin l’acreditació per a
l’exercici de la funció directiva
En relació amb aquesta qüestió serà
d’aplicació la regulació establerta en els articles 19 i 20 del Decret 317/2004, de 22
de juny.
9. Sotsdirectors i administradors
Amb caràcter excepcional, i pendent de
la nova regulació dels reglaments orgànics
dels centres docents públics, s’autoritza
mantenir des de l’1.07.2006 fins al
30.06.2007 el nomenament dels càrrecs
de sotsdirector i/o d’administrador en
aquells instituts d’ensenyament secundari que en el curs 2005-2006 els tenien
reconeguts.
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