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RESOLUCIÓ EDU/2285/2006, de 4 de juliol, per la qual es resol la convocatòria
pública per a la concessió d’ajuts a grups
d’alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d’ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització
de pràctiques en empreses o institucions
d’altres països.
Atesa la proposta de la comissió de selecció dels projectes presentats, constituïda de conformitat amb el que disposa la
base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EDC/162/
2006, de 4 d’abril, que aprova les bases
reguladores per a la concessió d’ajuts a
grups d’alumnat que cursa ensenyaments
postobligatoris en centres d’ensenyament
secundari de Catalunya, per a la realització
de pràctiques en empreses o institucions
d’altres països, durant l’any 2006 (DOGC
núm. 4612, d’11.4.2006),
Fent ús de la delegació per resoldre
aquesta convocatòria, de conformitat amb
l’article 7 de l’Ordre esmentada,

Resolc:
Concedir els ajuts convocats per l’Ordre EDC/162/2006, de 4 d’abril, als grups
d’alumnat d’ensenyaments postobligatoris dels centres d’ensenyament secundari
de Catalunya que es detallen a l’annex
d’aquesta Resolució, per a la realització
de pràctiques en empreses o institucions
d’altres països, per un import total de
872.448,00 euros, dels quals 850.000,00
euros es finançaran a càrrec de la posició
p re s s u p o s t à r i a D / 4 8 0 1 3 0 3 0 0 / 4 2 5 0 , i
22.448,00 euros, a càrrec de la posició
pressupostària D/480130300/4250, del
fons 051 i de l’òrgan gestor EN05, del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2006.
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 el director general de Formació Professional i
Educació Permanent, 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 que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 4 de juliol de 2006
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Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 5.603,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola d’Hostaleria.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 18.982,00 euros (projecte 2).
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Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.391,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola d’Hostaleria.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 8.961,00 euros (projecte 3).

Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 16.600,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.143,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 3.426,00 euros.

Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 16.600,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.143,00 euros (projecte 4).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 22.500,00 euros (projecte 1).

Centre: ECA de Santa Coloma de Farners.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Núm. de codi: 17004992.
Import: 4.676,00 euros.

Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 17.430,00 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 24.900,00 euros (projecte 2).

Centre: Eixample Clinic.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08065691.
Import: 4.150,00 euros.

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 9.296,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 3.113,00 euros (projecte 3).

Centre: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08009260.
Import: 23.784,00 euros.

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 9.296,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 3.113,00 euros (projecte 4).

Centre: Esc. Familiar Agrària Quintanes.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Núm. de codi: 08032154.
Import: 6.554,00 euros.

Centre: IES Cristòfol Ferrer.
Municipi: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08031848.
Import: 7.553,00 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25005442.
Import: 7.932,00 euros.

Centre: Esc. Prof. Salesiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014279.
Import: 7.470,00 euros.

Centre: IES d’Horticultura i Jardineria.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43007385.
Import: 23.718,00 euros.

Centre: IES Esteve Terradas i Illa.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016781.
Import: 8.920,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Abat Oliba.
Municipi: Ripoll.
Núm. de codi: 17005704.
Import: 7.167,00 euros (projecte 1).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 14.000,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Esteve Terradas i Illa.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Núm. de codi: 08016781.
Import: 6.972,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Abat Oliba.
Municipi: Ripoll.
Núm. de codi: 17005704.
Import: 12.670,00 euros (projecte 2).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 14.664,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Gallecs.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08054034.
Import: 6.345,00 euros.

Centre: IES Agrària l’Urgell.
Municipi: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003202.
Import: 3.444,00 euros (projecte 1).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 13.280,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 9.296,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Agrària l’Urgell.
Municipi: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003202.
Import: 2.905,00 euros (projecte 2) .

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 13.446,00 euros (projecte 4).

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 9.296,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Agrària l’Urgell.
Municipi: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003202.
Import: 6.391,00 euros (projecte 3).

Centre: IES de l’Ebre.
Municipi: Tortosa.
Núm. de codi: 43004441.
Import: 9.165,00 euros.

Centre: IES Joan Oró.
Municipi: Martorell.
Núm. de codi: 08037152.
Import: 9.156,00 euros.

Centre: IES Alfons Costafreda.
Municipi: Tàrrega.
Núm. de codi: 25006781.
Import: 8.239,00 euros.

Centre: IES de Sant Feliu de Guíxols.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Núm. de codi: 17003318.
Import: 6.848,00 euros.

Centre: IES Josep Lladonosa.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006495.
Import: 5.984,00 euros.

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 6.233,00 euros.

Centre: IES de Vic.
Municipi: Vic.
Núm. de codi: 08031022.
Import: 6.344,00 euros.

Centre: IES La Bisbal.
Municipi: La Bisbal d’Empordà.
Núm. de codi: 17007300.
Import: 17.745,00 euros.

Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 9.576,00 euros.

Centre: IES Escola d’Hostaleria.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 2.088,00 euros (projecte 1).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 7.508,00 euros (projecte 1).

P . D . (Ordre de 4.4.2006,
DOGC d’11.4.2006)

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent
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Centre: IES La Garrotxa
Municipi: Olot
Núm. de codi: 17002399.
Import: 10.238,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 17.000,00 euros (projecte 3).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 5.810,00 euros (projecte 4).

Centre: IES La Pineda.
Municipi: Badalona.
Núm. de codi: 08001421.
Import: 7.680,00 euros.

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 7.932,00 euros (projecte 1).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 6.825,00 euros (projecte 5).

Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 13.894,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 6.848,00 euros (projecte 2).

Centre: Pineda.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018901.
Import: 1.532,00 euros.

Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 18.030,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 8.292,00 euros (projecte 3).

Centre: Prat.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013767.
Import: 3.113,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Les Vinyes.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08034643.
Import: 2.634,00 euros.

Centre: IES Provençana.
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08019401.
Import: 11.523,00 euros.

Centre: Prat.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013767.
Import: 3.113,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 7.528,00 euros.

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 14.209,00 euros.

Centre: Prat.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013767.
Import: 3.113,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 2.328,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Serrallarga.
Municipi: Blanes.
Núm. de codi: 17005662.
Import: 14.664,00 euros.

Centre: Prat.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013767.
Import: 3.113,00 euros (projecte 4).

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 7.247,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Vall d’Hebron.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08052700.
Import: 12.670,00 euros.

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 17.647,00 euros (projecte 3).

Centre: Igualada.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019551.
Import: 8.715,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Milà i Fontanals.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019654.
Import: 4.939,00 euros.

Centre: Igualada.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019551.
Import: 8.715,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Montilivi.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001735.
Import: 11.039,00 euros.

Centre: Jaume Viladoms.
Municipi: Sabadell.
Núm. de codi: 08035805.
Import: 10.956,00 euros.

Centre: IES Montserrat Miró i Vila.
Municipi: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021788.
Import: 8.873,00 euros.

Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 10.969,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 5.935,00 euros (projecte 1).

Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 9.480,00 euros (projecte 2).

Centre:IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 6.391,00 euros (projecte 2).

Centre: Les Heures.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002775.
Import: 11.700,00 euros.

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 6.360,00 euros (projecte 3).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 6.972,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 12.450,00 euros (projecte 1).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 6.972,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 9.960,00 euros (projecte 2).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 6.972,00 euros (projecte 3).
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Centre: Prat.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013767.
Import: 3.113,00 euros (projecte 5).
Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 6.881,00 euros (projecte 1).
Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 6.294,00 euros (projecte 2).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 6.225,00 euros (projecte 1).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 6.225,00 euros (projecte 2).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 7.313,00 euros (projecte 3).
(06.179.014)

EDICTE de 6 de juliol de 2006, pel qual es
notifica el plec de càrrecs formulat en la instrucció de l’expedient disciplinari incoat per
la Resolució de 14 de febrer de 2006 al
senyor Oleguer Solsona Regueiro.
En la tramitació de l’expedient disciplinari núm. G410-06-011, incoat per la Resolució de 14 de febrer de 2006, del secretari
general del Departament d’Educació i
Universitats al senyor Oleguer Solsona
Regueiro, amb NIF 046773559T, interí
docent del cos de mestres adscrit al CEIP

Full de disposicions i actes administratius

Ramon y Cajal de Cunit, i atès que no ha
estat possible efectuar la notificació del plec
de càrrecs formulat amb data 17 de març
de 2006, tramesa a l’adreça indicada pel senyor Oleguer Solsona Regueiro, a l’av. can
Nicolau, 92, casa D, de Cunit, es notifica a
la persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.5 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, el plec de càrrecs
és a la seva disposició a les oficines de la
Inspecció de Serveis del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina.
Així mateix es notifica que disposa d’un
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, per poder contestar el plec de
càrrecs amb les al·legacions que consideri
convenients per a la seva defensa i aportar
els documents que consideri d’interès. També podrà sol·licitar la pràctica de les proves
que, per a la seva defensa, estimi necessàries, i se li facilitarà còpia de l’expedient si
la sol·licita.
Barcelona, 6 de juliol de 2006
Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient
(06.187.017)

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.
—4 Pressupost de licitació
Import total: vegeu l’annex.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació i solvència econòmica, financera i tècnica que figuren per a cada expedient a l’annex.
—7
a)
b)
c)
a 15

Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 10 punts.
Per any/s addicional/s de garantia: fins
punts.

d) Programa de treball: fins a 15 punts,
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.
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 DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de 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
a les persones interessades la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 29 de juny de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
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ANNEX
Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 3012/06.
b) Objecte del contracte: obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’Escola d’Horticultura i Jardineria de Reus (Baix
Camp).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 65.561,67
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: 3021/06.
b) Objecte del contracte: obres d’arranjament de la coberta a l’IES Pere Martell de
Tarragona (Tarragonès).
c) Termini d’execució: 2,5 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 113.896,04
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. 3
a) Número d’expedient: 3053/06.
b) Objecte del contracte: obres de reparació de patologies al CEIP El Pla 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: 135.041,04
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.
(06.184.226)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació de dos contractes d’obres (exp. 2913/
06 i 2914/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: vegeu l’annex.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres a diver-
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sos centres educatius tal com s’especifica
a l’annex.
b) Termini d’execució: 4 mesos des de la
data de l’acta de comprovació de replanteig.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: vegeu l’annex.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 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.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia
ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts,
dels quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.
d) Reducció del termini: fins a 10 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 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.
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 remis-

sió 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.

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

—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
el següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.

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

—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de les empreses adjudicatàries.
Barcelona, 29 de juny de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
ANNEX
Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 2913/06
b) Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un ascensor a l’IES Can Jofresa de
Terrassa (Vallès Occidental).
c) Pressupost de licitació: 76.397,18
euros, IVA inclòs
Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 2914/06
b) Objecte del contracte: obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’IES
Torre de Palau de Terrassa (Vallès Occidental).
c) Pressupost de licitació: 86.551,45
euros, IVA inclòs.
(06.184.228)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació de dos 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.
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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 la 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.
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 DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és
dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de 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 presen-
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tació 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 correu, es comunicarà oportunament a
les persones interessades 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, 3 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX
Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 3011/06.
b) Objecte del contracte: obres de condicionament i drenatge del pati de l’IES Can
Planas 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: 178.856,30
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup: A, C, E; subgrup: 2,
6, 1; categoria: d, b, c.
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. 2
a) Número d’expedient: 3013/06.
b) Objecte del contracte: obres de condicionament i drenatge del pati del CEIP El
Bosc 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: 219.361,42
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup: A, C, E; subgrup: 2,
6, 1; categoria: d, d, a.
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.
(06.185.019)

Atesa la Resolució EDC/449/2006, de 23
de febrer, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als
centres, per al curs 2006-2007, en els ensenyaments sufragats amb fons públics de
les llars d’infants i de règim general, i en els
d’arts plàstiques i disseny, de grau mitjà i
grau superior de música i de dansa, de grau
superior d’art dramàtic, d’idiomes en escoles oficials, ensenyaments superiors de disseny i ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals (DOGC núm.
4585, de 3.3.2006) i amb la finalitat d’unificar el procediment per resoldre les situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula d’alumnes previst al Decret
252/2004, d’1 d’abril;
D’acord amb el resultat del sorteig públic
fet el dia 20 de juny de 2006, a la seu central del Departament d’Educació i Universitats, per dirimir les situacions d’empat del
procés de preinscripció i matricula dels
ensenyaments de cicles de grau superior de
formació professional,

abreujat, interposat contra la resolució desestimatòria del recurs potestatiu de reposició interposat contra la Resolució EDC/
2931/2005, de 10 d’octubre, per la qual es
resol el concurs convocat per la Resolució
EDC/2921/2004, de 19 d’octubre, per la
qual s’anuncia la convocatòria de concurs
de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, als centres públics d’ensenyaments secundaris, a
les escoles oficials d’idiomes i a les escoles
d’art. La vista d’aquest procediment s’ha
fixat pel dia 31 de gener de 2007 a les 11
hores a la Sala de Vistes del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida (Ctra. de Canyeres, s/núm.), a la qual poden anar acompanyats de les proves que els interessi proposar.
—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.
Barcelona, 5 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general

Resolc:

(06.185.017)

Donar publicitat al resultat del sorteig públic realitzat per tal de determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les
corresponents sol·licituds en les situacions
d’empat en el procés de preinscripció i
matrícula dels ensenyaments de cicles de
grau superior de formació professional, per
al curs escolar 2006-2007, que és el següent: 7210.
Barcelona, 3 de juliol de 2006
Montserrat Vilalta Casas
Directora general de Centres Educatius
(06.174.103)

RESOLUCIÓ EDU/2298/2006, de 5 de juliol, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 262/
2006, procediment abreujat, interposat per
la senyora Luz Marina Zapater Zapater.
En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en
el recurs contenciós administratiu núm. 262/
2006, procediment abreujat, interposat per
la senyora Luz Marina Zapater Zapater;
D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte del servei de reprografiat, impressió, manipulació, i distribució del
material de cursos de formació en tecnologies de la informació (exp. 2652/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 2652/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de reprografiat, impressió, manipulació, i distribució del material de cursos de formació en
tecnologies de la informació.
b) Termini d’execució:
El reprografiat i la impressió dels materials des de la formalització del contracte fins
el 15 de setembre de 2006.
La realització de la paqueteria és del 18
al 23 de setembre de 2006.
La realització de la distribució és del 21
de setembre al 4 d’octubre (ambdós inclosos) amb diferents dates de lliurament dins
d’aquest període.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 50.336,40 euros, IVA inclòs.

RESOLUCIÓ EDU/2297/2006, de 3 de juliol, per la qual es dóna publicitat del resultat del sorteig públic realitzat per tal de determinar el número a partir del qual es farà
l’ordenació de les corresponents sol·licituds
en el procés de preinscripció i matrícula de
determinats ensenyaments per al curs escolar 2006-2007.

Resolc:
—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 262/2006, procediment
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—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup M, subgrup 4, categoria A.

Núm. 1103

La seva presentació és potestativa i únicament a efectes de dispensa de l’acreditació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. Per acreditar solvència econòmica i financera, es presentarà la
declaració relativa a la xifra de negocis global anual de l’empresa en el curs dels últims 3 exercicis amb el mínim anual de
151.009,00 euros. Per acreditar solvència
tècnica o professional, es presentarà una
relació dels principals serveis o treballs efectuats en els últims tres anys, que n’inclogui
l’import, les dates i els beneficiaris públics
o privats, una declaració de les mesures
adoptades pels empresaris per controlar la
qualitat, així com dels mitjans d’estudi i d’investigació de què disposin.

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.
—12 Presentació de mostres: d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques.
Barcelona, 23 de juny de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.179.027)

—7 Criteris de valoració: punt 10 del plec
de clàusules administratives particulars.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació 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.

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de l’arrendament amb
opció de compra de materials científics i audiovisuals per a centres educatius i serveis
educatius (exp. 2524/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 2524/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: arrendament
amb opció de compra de materials científics
i audiovisuals per a centres educatius i serveis educatius.
b) Termini d’execució: de l’1 de novembre de 2006 al 31 d’octubre de 2010.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 9.488.448,44 euros, IVA inclòs, desglossat en les següents anualitats.
Any 2006: 395.352,02 euros.
Any 2007: 2.372.112,11 euros.
Any 2008: 2.372.112,11 euros.
Any 2009: 2.372.112,11 euros.
Any 2010: 1.976.760,09 euros.
—5 Garanties
Provisional: lot 1: 134.167,94 euros, lot 2:
9.403,90 euros, lot 3: 11.023,91 euros, lot 4
: 8.534,55 euros, lot 5: 5.760,00 euros, lot 6:
5.184,00 euros, lot 7: 4.377,60 euros, lot 8:
3.712,32 euros, lot 9: 2.880,00 euros, lot 10:
4.724,74 euros.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Solvència econòmica, financera i tècnica
a) Si es tracta de persones jurídiques,
presentació dels darrers comptes anuals o
extracte dels mateixos, quan siguin de publicació obligatòria.
b) Declaració de la xifra de negocis global i dels subministraments realitzats per
l’empresa durant els darrers tres exercicis,
amb un import mínim anual equivalent al
doble de l’import al qual es licita.
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c) Relació dels principals subministraments realitzats per l’empresa durant els
darrers tres exercicis, incloent imports, dates i beneficiaris públics o privats.
d) Descripció del material, instal·lacions i
equipament tècnic de què disposa l’empresari per a la realització del contracte.
—7 Criteris de valoració: vegeu el punt 10
del plec de clàusules administratives particulars.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 d’agost de
2006. En el cas de que la publicació de l’Anunci al DOGC i al BOE sigui posterior al 28 de
juliol de 2006 el termini per presentar la documentació quedarà automàticament prorrogat fins que s’hagin complert 15 dies naturals
a partir del dia següent al de la darrera publicació. Si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
S’admetran les propostes que es presentin per
correu dins del termini màxim fixat per a la
seva presentació, sempre que el licitador justifiqui la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus i la comuniqui mitjançant telegrama o telefax al Departament d’Educació
i Universitats el mateix dia.
b) Hora límit: 14.00 hores
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
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.
f) Data: 21 d’agost de 2006. En el cas
de que la publicació de l’anunci al DOGC o
al BOE sigui posterior al 28 de juliol de 2006
la data de l’obertura pública de les ofertes
quedarà automàticament prorrogat fins que
s’hagin complert 15 dies naturals a partir del
dia següent al de la darrera publicació. Si
l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
g) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
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—12 Presentació de mostres: vegeu el
punt 7.3.5 del plec de clàusules administratives particulars.
—13 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 22 de juny de 2006.

Barcelona, 5 de juliol de 2006
Isabel Darder
Directora general d’Ordenació
i Innovació Educativa
(06.186.019)

Barcelona, 3 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.179.028)

RESOLUCIÓ EDU/2304/2006, de 5 de juliol, de convocatòria extraordinària de la prova específica d’accés al primer curs de grau
mitjà i la prova d’accés a cursos diferents
del primer de grau mitjà, d’ensenyaments
de dansa per al curs 2006-2007.
Mitjançant les resolucions EDC/352/
2006 i EDC/353/2006, de 13 de febrer, es
va convocar la prova específica d’accés
al primer curs de grau mitjà i la prova d’accés a cursos diferents del primer de grau
mitjà, d’ensenyaments de dansa per al
curs 2006-2007 (DOGC núm. 4579, de
23.2.2006).
Atès que, un cop completat el procés de
matriculació corresponent a la convocatòria ordinària, el centre privat autoritzat de
grau mitjà de dansa Laie, d’Alella, disposa
de places vacants,

Resolc:
—1 Obrir un nou període d’inscripció a la
prova específica d’accés al primer curs de
grau mitjà i a cursos diferents del primer de
grau mitjà, d’ensenyaments de dansa per
al curs 2006-2007, del dia 17 al 27 de juliol
de 2006.
—2 La sol·licitud d’inscripció, amb les
dades que s’especifiquen a l’annex 1 de les
resolucions EDC/352/2006 i EDC/353/
2006, de 13 de febrer, s’haurà de presentar
al centre privat autoritzat de grau mitjà de
dansa Laie, d’Alella (c. Núria, 26-30).
—3 La prova es realitzarà a partir del 6 de
setembre de 2006.
—4 En tot allò que no estigui explícitament
previst en aquesta Resolució, s’estarà al que
disposen les resolucions EDC/352/2006 i
EDC/353/2006, de 13 de febrer, de convocatòria de la prova específica d’accés al
primer curs de grau mitjà i la prova d’accés
a cursos diferents del primer de grau mitjà,
d’ensenyaments de dansa per al curs 20062007.
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 DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

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

RESOLUCIÓ EDU/2317/2006, de 5 de juliol, per la qual s’implanta el règim nocturn
dels ensenyaments de batxillerat en la modalitat d’arts en un institut d’educació secundària de Barcelona.
El Decret 82/1996, de 5 de març, estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, el currículum i l’avaluació del qual
es troben desplegats a l’Ordre de 31 de juliol
de 1998.
L’Ordre de 17 d’agost de 1999, regula el
procediment d’implantació als centres docents públics i d’autorització als centres
docents privats dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn.
En conseqüència,

Resolc:
—1 Implantar el règim nocturn dels ensenyaments de batxillerat en la modalitat
d’arts, en l’institut d’educació secundària
Infanta Isabel d’Aragó, amb codi de centre
08013159, de Barcelona, amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2006-2007.
—2 La Direcció General de Centres Educatius i la Direcció General de Personal
Docent adoptaran les mesures necessàries
per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.
—3 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 des de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària de Blanes, amb codi 17008274, ubicat a la plaça 11 de Setembre, s/n, de Blanes (Selva), la nova denominació específica
Sa Forcanera.
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 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, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.184.033)

RESOLUCIÓ EDU/2319/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un institut d’educació
secundària de Barcelona.

Barcelona, 5 de juliol de 2006
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.184.032)

RESOLUCIÓ EDU/2318/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Blanes.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
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D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5, de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior;
Per tot això,

Resolc:

Núm. 1103

Atribuir a l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància, amb codi 08045203,
ubicat al c. de Sardenya, 420, de Barcelona
(Barcelonès), la nova denominació Institut
d’Educació Secundària Obert de Catalunya.
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 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, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.184.036)

RESOLUCIÓ EDU/2320/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Vilanova del Camí.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària de Vilanova del Camí, amb codi
08063795, ubicat al c. Comtes de Cardona,
s/n, de Vilanova del Camí (Anoia), la nova
denominació específica Marta Mata.
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 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, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)

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

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

Barcelona, 9 de juny de 2006

(06.184.040)

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
(06.159.066)

RESOLUCIÓ EDU/2321/2006, de 9 de juny,
de modificació de la Resolució EDU/1618/
2006, de 25 de maig, per la qual es dicten
instruccions relatives a l’assignació de destinacions al professorat de religió catòlica
en centres docents públics dependents del
Departament d’Educació i Universitats per
al curs 2006-2007.
Per la Resolució EDU/1618/2006, de 25
de maig (DOGC núm. 4641, de 25.5.2006),
es dicten instruccions relatives a l’assignació de destinacions al professorat de religió catòlica en centres docents públics
dependents del Departament d’Educació
i Universitats per al curs 2006-2007.
Atès el que estableix la disposició tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, procedeix modificar el
punt 4.2.1 de l’annex 1.
En conseqüència,

Resolc:
El punt 4.2.1 de l’annex 1 de la Resolució
EDU/1618/2006, de 25 de maig, queda redactat de la manera següent:
“D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/
2006, de 3 de maig, d’educació, la proposta per a la docència correspon a les entitats
religioses i es renova automàticament cada
any. Per tant, les persones interessades que
disposen de la confiança del/s bisbat/s
corresponent/s als municipis on sol·liciten
destinació i aquesta consta informada al
registre informàtic de personal docent per
haver presentat la corresponent proposta el
curs 2005-2006, no hauran de presentar-la
novament.”
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a
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RESOLUCIÓ EDU/2323/2006, de 3 de juliol, per la qual es fa pública l’oferta de places de nou accés dels centres docents de
les universitats públiques de Catalunya per
al curs 2006-2007.
L’article 131 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya, estableix
que correspon a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya emetre un informe de les propostes de places de nou accés dels centres docents universitaris propis
i adscrits de les universitats públiques de
Catalunya.
Atès que el Plenari de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica, reunida
en sessió de data 23 de març de 2006, per
delegació expressa de la Junta de Consell
Interuniversitari de Catalunya, ha emès informe sobre la proposta de places de nou
accés dels centres docents de les universitats públiques de Catalunya per al curs
2006-2007;
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 1 del Decret 212/2006, de 23
de maig,

Resolc:
Fer pública l’oferta de places de nou
accés als centres docents propis i adscrits
de les universitats públiques de Catalunya,
per al curs 2006-2007, per cursar ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials, que consten a l’annex
d’aquesta Resolució.
Barcelona, 3 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
i president del Consell Interuniversitari
de Catalunya

Full de disposicions i actes administratius

Annex
Places de nou accés de les universitats públiques catalanes, curs 2006-2007
PNA=Places de nou accés
SL=sense límit
Denominació del títol
Universitat de Barcelona

Centre

Localitat

Estudis de 1r cicle-centres integrats
Biblioteconomia i documentació
Ciències empresarials
Educació social
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Estadística
Gestió i administració pública
Infermeria
Infermeria (febrer)
Mestre/a, especialitat d’educació especial
Mestre/a, especialitat d’educació física
Mestre/a, especialitat d’educació infantil
Mestre/a, especialitat d’educació musical
Mestre/a, especialitat d’educació primària
Mestre/a, especialitat de llengua estrangera
Podologia
Relacions laborals
Treball social

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Escola Universitària d’Estudis Empresarials
Facultat de Pedagogia
Facultat de Matemàtiques
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Dret
Escola Universitària d’Infermeria
Escola Universitària d’Infermeria
Facultat de Formació del Professorat
Facultat de Formació del Professorat
Facultat de Formació del Professorat
Facultat de Formació del Professorat
Facultat de Formació del Professorat
Facultat de Formació del Professorat
Escola Universitària d’Infermeria
Facultat de Dret
Facultat de Pedagogia

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Barcelona

160
800
160
80
SL
120
150
150
130
130
130
130
130
140
70
350
240

Estudis de 1r cicle-centres adscrits
Infermeria
Infermeria
Nutrició humana i dietètica
Turisme

Escola
Escola
Centre
Escola

Barcelona
Esplugues de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona

85
125
80
200

Estudis de 1r i 2n cicle-centres integrats
Administració i direcció d’empreses
Administració i direcció d’empreses (febrer)
Belles arts
Biologia
Ciències ambientals
Ciències polítiques i de l’administració
Dret
Economia
Enginyer/a geòleg/geòloga
Enginyeria química
Farmàcia
Filologia alemanya
Filologia anglesa
Filologia àrab (1)
Filologia catalana

Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat

Ciències Econòmiques i Empresarials
Ciències Econòmiques i Empresarials
Belles Arts
Biologia
Biologia
Dret
Dret
Ciències Econòmiques i Empresarials
Geologia
Química
Farmàcia
Filologia
Filologia
Filologia
Filologia

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

500
80
360
320
60
80
650
360
25
60
345
SL
160
SL
SL

Denominació del títol
Filologia clàssica
Filologia eslava
Filologia francesa (2)
Filologia hebrea (1)
Filologia hispànica
Filologia italiana (2)
Filologia romànica (2)
Filosofia
Física
Geografia
Geologia
Història
Història de l’art
Matemàtiques

Centre
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de

Filologia
Filologia
Filologia
Filologia
Filologia
Filologia
Filologia
Filosofia
Física
Geografia i Història
Geologia
Geografia i Història
Geografia i Història
Matemàtiques

Localitat
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

PNA
SL
SL
SL
SL
160
SL
SL
250
220
120
120
375
210
180

Universitària d’Infermeria. Hospital de Santa Madrona
Universitària d’Infermeria. Hospital de Sant Joan de Déu
d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica
Universitària d’Hostaleria i Turisme-CETT
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
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Denominació del títol
Medicina
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Química
Sociologia

Centre
Facultat de Medicina
Facultat d’Odontologia
Facultat de Pedagogia
Facultat de Psicologia
Facultat de Química
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Localitat
Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Estudis de 1r i 2n cicle-centres adscrits
Ciències de l’activitat física i de l’esport
Publicitat i relacions públiques

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Escola Superior de Relacions Públiques

Barcelona
Barcelona

150
120

Estudis de 2n cicle de cicle llarg-centres integrats
Comunicació audiovisual
Filologia gallega
Filologia portuguesa

Facultat de Formació del Professorat
Facultat de Filologia
Facultat de Filologia

Barcelona
Barcelona
Barcelona

60
40
40

Estudis de només 2n cicle-centres integrats
Antropologia social i cultural
Bioquímica
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciències actuarials i financeres
Ciències del treball
Criminologia
Documentació
Enginyeria de materials (3)
Enginyeria en electrònica (4)
Investigació i tècniques de mercat
Lingüística
Psicopedagogia
Teoria de la literatura i literatura comparada

Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat
Facultat

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

160
70
60
80
85
125
100
25
30
80
80
120
60

(1)
(2)
(3)
(4)

1r cicle comú de filologia
1r cicle comú de filologia
Titulació compartida amb
Titulació compartida amb

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Geografia i Història
Biologia
Farmàcia
Ciències Econòmiques i Empresarials
Dret
Dret
Biblioteconomia i Documentació
Química
Física
Ciències Econòmiques i Empresarials
Filologia
Pedagogia
Filologia

PNA
259
114
225
575
250
160

àrab i filologia hebrea (llengua i cultures semítiques).
francesa, filologia italiana i filologia romànica (llengua i cultures romàniques).
la Universitat Politècnica de Catalunya.
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Estudis de 1r cicle-centres integrats
Ciències empresarials
Educació social
Enginyeria tècnica de telecomunicació,
especialitat en sistemes electrònics
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Estadística
Logopèdia
Mestre/a, especialitat d’educació especial
Mestre/a, especialitat d’educació física

Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell
Facultat de Ciències de l’Educació

Sabadell
Cerdanyola del Vallès

315
80

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell
Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Facultat de Ciències
Facultat de Psicologia
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Ciències de l’Educació

Cerdanyola
Sabadell
Sabadell
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola

del
del
del
del
del

Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès

80
105
105
40
50
80
50
50

Denominació del títol
Mestre/a, especialitat d’educació infantil
Mestre/a, especialitat d’educació musical
Mestre/a, especialitat d’educació primària
Mestre/a, especialitat de llengua estrangera
Relacions laborals

Centre
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de

Localitat
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola

del
del
del
del
del

Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès

PNA
150
50
100
50
160

Manresa
Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Barcelona

SL
100
40
10

Estudis de 1r cicle-centres adscrits
Ciències empresarials
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en
+ enginyeria tècnica industrial, especialitat
en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en

electricitat
electricitat

Escola
Escola
Escola
Escola

Ciències
Ciències
Ciències
Ciències
Dret

Universitària
Universitària
Universitària
Universitària

de
de
de
de

l’Educació
l’Educació
l’Educació
l’Educació

d’Estudis Empresarials de Manresa
d’Informàtica Tomàs Cerdà
Salesiana de Sarrià
Salesiana de Sarrià

electrònica industrial Escola Universitària Salesiana de Sarrià
mecànica
Escola Universitària Salesiana de Sarrià
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Barcelona
Barcelona

del Vallès

40
90
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Denominació del títol
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Logopèdia
Podologia
Teràpia ocupacional
Turisme

Centre
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat
Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau
Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat
Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Barcelona
Barcelona
Manresa
Sant Cugat del Vallès
Terrassa
Manresa
Manresa
Terrassa
Cerdanyola del Vallès

80
90
SL
160
150
SL
SL
60
180

Estudis de 1r i 2n cicle-centres integrats
Administració i direcció d’empreses
Administració i direcció d’empreses + dret
Biologia
Biotecnologia
Ciències ambientals
Ciències polítiques i de l’administració
Comunicació audiovisual
Dret
Economia
Enginyeria en informàtica
Enginyeria química
Filologia anglesa
Filologia catalana
Filologia catalana + filologia anglesa
Filologia clàssica
Filologia francesa
Filologia francesa + filologia anglesa
Filologia francesa + filologia catalana
Filologia francesa + filologia hispànica
Filologia francesa + traducció i interpretació (francès)
Filologia hispànica
Filologia hispànica + filologia anglesa
Filologia hispànica + filologia catalana
Filosofia
Física
Geografia
Geografia (en xarxa)
Geologia
Història
Història de l’art
Humanitats
Matemàtiques
Matemàtiques + enginyeria informàtica

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials/Facultat de DretCerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències de la Comunicació
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Dret
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Cerdanyola del Vallès
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Cerdanyola del Vallès
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Filosofia i Lletres
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències
Cerdanyola del Vallès
Facultat de Ciències
Cerdanyola del Vallès

230
55
270
80
100
140
80
260
210
205
60
80
60
10
40
35
10
10
10
8
60
10
10
80
80
60
40
80
180
110
90
80
20

Denominació del títol
Medicina
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Sociologia
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)
Traducció i interpretació (francès) + filologia francesa
Veterinària

Centre
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de
Facultat de

Medicina
Ciències de l’Educació
Ciències de la Comunicació
Psicologia
Ciències de la Comunicació
Ciències
Ciències Polítiques i de Sociologia
Traducció i d’Interpretació
Traducció i d’Interpretació
Traducció i d’Interpretació
Traducció i d’Interpretació
Veterinària

2426

Localitat
Manresa
Sant Cugat del Vallès

PNA
160
240

Localitat
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès

PNA
320
75
325
400
85
160
140
40
140
40
8
145

Núm. 1103

Denominació del títol

Centre

Localitat

PNA

Estudis de 2n cicle de cicle llarg-centres integrats
Enginyeria de telecomunicació

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Cerdanyola del Vallès

Estudis de només 2n cicle-centres integrats
Antropologia social i cultural
Bioquímica
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciències del treball
Criminologia
Documentació
Enginyeria de materials
Enginyeria en electrònica (1)
Estudis d’Àsia oriental (2)
Història i ciències de la música
Investigació i tècniques de mercat
Psicopedagogia
Teoria de la literatura i literatura comparada

Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències
Facultat de Veterinària
Facultat de Dret
Facultat de Dret
Facultat de Ciències de la Comunicació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Filosofia i Lletres

Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès
Vallès

50

120
60
60
80
60
60
25
50
25
60
60
80
40

(1) Titulació compartida amb la Universitat de Barcelona.
(2) Titulació compartida amb la Universitat Pompeu Fabra.
Universitat Politècnica de Catalunya
Estudis de 1r cicle-centres integrats
Arquitectura tècnica
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Arquitectura tècnica (febrer)
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Escola Politècnica Superior de Castelldefels
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Enginyeria tècnica de telecomunicació,
Escola Politècnica Superior de Castelldefels
especialitat en sistemes de telecomunicació
Enginyeria tècnica de telecomunicació,
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
especialitat en sistemes electrònics
Enginyeria tècnica de telecomunicació,
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
especialitat en sistemes electrònics
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica Escola Politècnica Superior de Castelldefels
Enginyeria tècnica d’obres públiques,
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat en hidrologia Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Enginyeria tècnica d’obres públiques,
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Facultat d’Informàtica
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Facultat d’Informàtica
Enginyeria tècnica en topografia
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Denominació del títol
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en tèxtil
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Estadística
Màquines navals (diplomatura)
Navegació marítima (diplomatura)
Òptica i optometria
Òptica i optometria (febrer)

Centre
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
Facultat de Nàutica
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Facultat de Nàutica
Facultat de Nàutica
Escola Universitària d’Òptica i Optometria
Escola Universitària d’Òptica i Optometria
2427

Barcelona
Barcelona
Castelldefels
Manresa
Castelldefels
Manresa

370
80
80
35
120
50

Vilanova i la Geltrú

100

Terrassa
Castelldefels
Barcelona

80
160
(1)

Barcelona
Barcelona

(1)
(1)

Barcelona
Vilanova i la Geltrú
Barcelona
Barcelona
Vilanova i la Geltrú
Terrassa
Manresa
Terrassa
Vilanova i la Geltrú
Manresa

100
100
100
65
50
75
50
135
80
120

Localitat
Terrassa
Vilanova i la Geltrú
Manresa
Terrassa
Vilanova i la Geltrú
Terrassa
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Terrassa
Terrassa

PNA
80
130
35
70
50
30
60
50
20
40
140
10

Full de disposicions i actes administratius

Denominació del títol

Centre

Estudis de 1r cicle-centres adscrits
Ciències empresarials
Centre
Ciències empresarials
Escola
Ciències empresarials (nocturn)
Escola
Enginyeria tècnica agrícola,
Escola
especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola,
Escola
especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola,
Escola
especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica Escola
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Escola
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Escola
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió (nocturn)
Escola
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Escola
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Escola
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Escola
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Escola
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial Escola
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial Escola
Estudis de 1r i 2n cicle-centres integrats
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura (febrer)
Enginyer/a geòleg/geòloga (2)
Enginyeria aeronàutica
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria

de camins, canals i ports
de telecomunicació
en informàtica
industrial
industrial

Enginyeria química
Matemàtiques
Estudis de 2n cicle de cicle llarg-centres integrats
Enginyer/a geòleg/geòloga
Enginyeria aeronàutica
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria

de camins, canals i ports
de mines
de telecomunicació
de telecomunicació
de telecomunicació (febrer)
de telecomunicació (febrer)
en informàtica
industrial

Denominació del títol
Enginyeria industrial
Enginyeria industrial (febrer)
Enginyeria química
Matemàtiques
Estudis de només 2n cicle-centres integrats
Ciències i tècniques estadístiques
Enginyeria de materials (2)
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial

Localitat

PNA

Universitari EAE
Barcelona
Universitària de Negocis de la Caixa d’Estalvis de TerrassaTerrassa
Universitària de Negocis de la Caixa d’Estalvis de TerrassaTerrassa
Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona Castelldefels

80
90
80
75

Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona

Castelldefels

75

Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona

Castelldefels

75

Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària

Politècnica de Mataró
Mataró
Politècnica de Mataró
Mataró
de Negocis de la Caixa d’Estalvis de TerrassaTerrassa
de Negocis de la Caixa d’Estalvis de TerrassaTerrassa
d’Enginyeria Tècnica Industrial
Barcelona
d’Enginyeria Tècnica Industrial
Barcelona
Politècnica de Mataró
Mataró
d’Enginyeria Tècnica Industrial
Barcelona
d’Enginyeria Tècnica Industrial
Barcelona
d’Enginyeria Tècnica Industrial
Igualada

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Sant Cugat del Vallès
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Sant Cugat del Vallès
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
Terrassa
i Aeronàutica de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
Barcelona
Facultat d’Informàtica
Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
Terrassa
i Aeronàutica de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Barcelona
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
Terrassa
i Aeronàutica de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Barcelona
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Manresa
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
Barcelona
Escola Politècnica Superior de Castelldefels
Castelldefels
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
Barcelona
Escola Politècnica Superior de Castelldefels
Castelldefels
Facultat d’Informàtica
Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Barcelona
Centre
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
i Aeronàutica de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
i Aeronàutica de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Facultat de Matemàtiques i Estadística

Localitat
Terrassa

Facultat de Matemàtiques i Estadística
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
i Aeronàutica de Terrassa

2428

100
100
50
30
80
170
80
250
100
45
380
60
60
25
80
175
400
375
465
220
75
50
10
35
35
35
50
30
50
30
100
20
PNA
40

Terrassa

40

Barcelona
Barcelona

15
5

Barcelona
Barcelona
Vilanova i la Geltrú
Terrassa

50
25
50
40

Núm. 1103

Denominació del títol
Enginyeria en electrònica
Enginyeria en electrònica (febrer)
Enginyeria en organització industrial
Enginyeria en organització industrial (semipresencial)
Enginyeria en organització industrial
Enginyeria en organització industrial
(orientat a l’edificació, semipresencial)
Enginyeria en organització industrial (orientat a l’edificació)
Màquines navals (llicenciatura)
Nàutica i transport marítim (llicenciatura)

Centre
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
i Aeronàutica de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i
Aeronàutica de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Localitat
Barcelona
Barcelona
Terrassa

PNA
50
50
80

Terrassa
Barcelona
Barcelona

120
50
100

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Facultat de Nàutica
Facultat de Nàutica

Barcelona
Barcelona
Barcelona

50
20
20

(1) Aquests tres estudis tenen una oferta conjunta de 225 places de nou accés.
(2) Titulació compartida amb la Universitat de Barcelona.
Universitat Pompeu Fabra
Estudis de 1r cicle-centres integrats
Ciències empresarials
Ciències empresarials + relacions laborals

Escola
Escola
Escola
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica Escola
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Escola
Relacions laborals
Escola
Estudis de 1r cicle-centres adscrits
Arquitectura tècnica
Escola
Ciències empresarials
Escola
Ciències empresarials (nocturn, 4 anys)
Escola
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Escola
Infermeria
Escola
Turisme
Escola

Universitària d’Estudis Empresarials
Universitària d’Estudis Empresarials /
Universitària de Relacions Laborals
Superior Politècnica
Superior Politècnica
Universitària de Relacions Laborals

Barcelona
Barcelona

270
30

Barcelona
Barcelona
Barcelona

80
67
180

Superior de Disseny Elisava
Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme
Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme
Superior de Disseny Elisava
Universitària d’Infermeria del Mar
Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme

Barcelona
Mataró
Mataró
Barcelona
Barcelona
Mataró

80
80
80
80
85
50

Estudis de 1r i 2n cicle-centres integrats
Administració i direcció d’empreses
Biologia
Ciències polítiques i de l’administració
Comunicació audiovisual
Dret
Economia
Enginyeria en informàtica
Humanitats
Publicitat i relacions públiques
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació
Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació
Facultat de Dret
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Superior Politècnica
Facultat d’Humanitats
Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Facultat de Traducció i d’Interpretació

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

168
60
160
82
330
168
84
168
80
32
95
32

Estudis de 2n cicle de cicle llarg-centres integrats
Enginyeria de telecomunicació
Periodisme

Escola Superior Politècnica
Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació

Barcelona
Barcelona

50
80

Estudis de només 2n cicle-centres integrats
Ciències del treball

Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació

Barcelona

60

Denominació del títol
Estudis d’Àsia oriental (1)
Lingüística

Centre
Facultat d’Humanitats
Facultat de Traducció i d’Interpretació

Localitat
Barcelona
Barcelona

PNA
25
60

Estudis de només 2n cicle-centres adscrits
Investigació i tècniques de mercat

Escola Superior de Comerç Internacional

Barcelona

40

(1) Titulació compartida amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
Universitat de Girona
Estudis de 1r cicle-centres integrats
Arquitectura tècnica
Ciències empresarials

Escola Politècnica Superior
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

2429

Girona
Girona

90
210

Full de disposicions i actes administratius

Denominació del títol
Centre
Educació social
Facultat d’Educació i Psicologia
Enginyeria tècnica agrícola,
Escola Politècnica Superior
especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola,
Escola Politècnica Superior
especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Escola Politècnica Superior
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Escola Politècnica Superior
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Escola Politècnica Superior
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Escola Politècnica Superior
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial Escola Politècnica Superior
Gestió i administració pública
Facultat de Dret
Infermeria
Escola Universitària d’Infermeria
Mestre/a, especialitat d’educació física
Facultat d’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat d’educació infantil
Facultat d’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat d’educació musical
Facultat d’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat d’educació primària
Facultat d’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat de llengua estrangera
Facultat d’Educació i Psicologia
Turisme
Escola Universitària de Turisme

Localitat
Girona
Girona

PNA
60
40

Girona

40

Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona

115
80
110
90
60
80
80
40
80
30
45
35
120

Salt
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Sant Pol de Mar
Terrassa

100
80
100
135
80
40
35

Estudis de 1r cicle-centres adscrits
Fisioteràpia
Turisme
Turisme
Turisme
Turisme
Turisme
Turisme

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Estudis de 1r i 2n cicle-centres integrats
Administració i direcció d’empreses
Arquitectura
Biologia
Ciències ambientals
Dret
Economia
Enginyeria industrial
Filologia catalana
Filologia hispànica
Filosofia
Geografia
Història
Història de l’art
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Politècnica Superior
Facultat de Ciències
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Politècnica Superior
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat d’Educació i Psicologia
Escola Universitària de Turisme
Facultat de Ciències

Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona

70
40
125
100
170
60
80
40
40
40
40
60
60
80
80
100

Estudis de 2n cicle de cicle llarg-centres integrats
Administració i direcció d’empreses
Economia
Enginyeria en informàtica
Enginyeria industrial

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Politècnica Superior
Escola Politècnica Superior

Girona
Girona
Girona
Girona

25
15
60
30

Centre
Facultat de Lletres
Facultat d’Educació i Psicologia

Localitat
Girona
Girona

Escola Politècnica Superior
Facultat de Dret
Facultat de Dret
Facultat d’Educació i Psicologia

Girona
Girona
Girona
Girona

40
60
120
40

Escola Politècnica Superior
Facultat de Dret i Economia

Lleida
Lleida

50
200

Denominació del títol
Filologia romànica
Pedagogia
Estudis de només 2n cicle-centres integrats
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciències del treball
Criminologia
Psicopedagogia
Universitat de Lleida
Estudis de 1r cicle-centres integrats
Arquitectura tècnica
Ciències empresarials

Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària
Universitària

de Fisioteràpia Garbí
de Turisme CETA
de Turisme Euroaula
de Turisme Mediterrani
Formatic Barna
de Turisme Sant Pol de Mar
de Turisme de Terrassa
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PNA
10
40
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Denominació del títol
Educació Social
Enginyeria tècnica agrícola,
especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola,
especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola,
especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica agrícola,
especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Infermeria
Mestre/a, especialitat d’educació especial
Mestre/a, especialitat d’educació física
Mestre/a, especialitat d’educació infantil
Mestre/a, especialitat d’educació musical
Mestre/a, especialitat d’educació primària
Mestre/a, especialitat de llengua estrangera
Nutrició humana i dietètica
Treball social

Centre
Facultat de Ciències de l’Educació

Localitat
Lleida

PNA
60

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Lleida

(1)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Lleida

(1)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Lleida

(1)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Escola Politècnica Superior
Escola Politècnica Superior
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Medicina
Facultat de Ciències de l’Educació

Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida

(1)
80
80
(2)
(2)
80
75
30
50
55
30
55
40
40
80

Estudis de 1r cicle-centres adscrits
Relacions laborals
Turisme
Turisme

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida
Escola Universitària de Turisme de Manresa
Escola Universitària de Turisme Terres de Lleida

Lleida
Manresa
Lleida

SL
SL
SL

Estudis de 1r i 2n cicle-centres integrats
Biotecnologia
Dret
Dret + ciències empresarials
Filologia anglesa
Filologia catalana
Filologia hispànica
Geografia
Història
Història de l’art
Medicina

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Facultat de Dret i Economia
Facultat de Dret i Economia
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina

Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida

40
100
25
50
35
35
25
60
45
120

Estudis de 1r i 2n cicle-centres adscrits
Ciències de l’activitat física i de l’esport

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Lleida

120

Estudis de 2n cicle de cicle llarg-centres integrats
Administració i direcció d’empreses
Comunicació audiovisual
Enginyeria agronòmica
Enginyeria de forests
Enginyeria en informàtica
Filologia francesa

Facultat de Dret i Economia
Facultat de Lletres
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Escola Politècnica Superior
Facultat de Lletres

Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida

80
50
150
120
40
14

Denominació del títol

Centre

Localitat

Estudis de només 2n cicle-centres integrats
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciències del treball
Psicopedagogia

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Facultat de Dret i Economia
Facultat de Ciències de l’Educació

Lleida
Lleida
Lleida

PNA

30
50
80

(1) Aquests quatre estudis tenen una oferta conjunta de 135 places de nou accés.
(2) Aquests dos estudis tenen una oferta conjunta de 120 places de nou accés.
Universittat Rovira i Virgili
Estudis de 1r cicle-centres integrats
Ciències empresarials
Ciències empresarials
Educació social

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Centre Universitari Doctor Manyà. Campus Terres de l’Ebre
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
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Reus
Tortosa
Tarragona

160
50
40
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Denominació del títol
Centre
Enginyeria tècnica agrícola,
especialitat en indústries agràries i alimentàries
Facultat d’Enologia
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Enginyeria tècnica telecomunicació, especialitat en telemàtica Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Fisioteràpia
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Infermeria
Escola Universitària d’Infermeria
Infermeria
Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta.
Campus Terres de l’Ebre
Mestre/a, especialitat d’educació especial
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat d’educació física
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat d’educació infantil
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat d’educació musical
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat d’educació primària
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Mestre/a, especialitat de llengua estrangera
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Nutrició humana i dietètica
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Relacions laborals
Facultat de Ciències Jurídiques
Treball social
Facultat de Ciències Jurídiques
Turisme
Centre Universitari Doctor Manyà. Campus Terres de l’Ebre
Turisme
Escola Universitària de Turisme i Oci

Localitat

PNA

Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Reus
Tarragona

40
126
126
60
80
60
60
60
73
80

Tortosa
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Reus
Tarragona
Tarragona
Tortosa
Vila-seca

70
40
40
40
40
40
40
80
125
80
30
80

Estudis de 1r cicle-centres adscrits
Relacions laborals
Turisme

Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris
Escola Universitària de Turisme Bettatur

El Vendrell
Tarragona

SL
SL

Estudis de 1r i 2n cicle-centres integrats
Administració i direcció d’empreses
Arquitectura
Biotecnologia
Dret
Economia
Enginyeria química
Filologia anglesa
Filologia catalana
Filologia hispànica
Geografia
Història
Història de l’art
Medicina
Pedagogia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Facultat d’Enologia
Facultat de Ciències Jurídiques
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Química

Reus
Reus
Tarragona
Tarragona
Reus
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Reus
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

160
60
40
125
50
60
50
30
30
30
60
50
124
40
100
80
110

Estudis de 2n cicle de cicle llarg-centres integrats
Enginyeria en informàtica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Tarragona

60

Denominació del títol
Periodisme

Centre
Facultat de Lletres

Localitat
Tarragona

PNA
40

Estudis de només 2n cicle-centres integrats
Antropologia social i cultural
Bioquímica
Ciències del treball
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial
Enologia
Psicopedagogia

Facultat de Lletres
Facultat de Química
Facultat de Ciències Jurídiques
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Facultat d’Enologia
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

50
30
60
60
40
40

(06.179.135)
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CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDC/470/2006, de 21 de febrer, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre privat llar d’infants Els
Patufets, de Sant Feliu de Guíxols (DOGC
núm. 4587, pàg. 10626, de 7.3.2006).

matrícula de l’alumnat als centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per al
curs 2006-2007, en els ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
de totes les modalitats esportives (DOGC
núm. 4637, pàg. 22095, de 19.5.2006).

RESOLUCIÓ EDU/2316/2006, de 5 de juliol, 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.

Havent observat errades en el text de la
Resolució EDC/470/2006, de 21 de febrer,
publicada en el DOGC núm. 4587, pàg.
10626, de 7.3.2006, se’n detalla l’oportuna
correcció:

Havent observat una errada al text original
de la resolució esmentada, tramès al DOGC i
publicat al núm. 4637, pàg. 22095, de
19.5.2006, se’n detalla la correcció oportuna:

Per la Resolució EDC/1085/2006, de 12
d’abril, 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’audició i llenguatge la senyora Carme Mas Morillas.

A l’annex de la Resolució, on diu:
“Composició del centre
”Autorització d’obertura
”Educació preescolar: 2 unitats de llar
d’infants amb capacitat per a 25 llocs escolars.”,
ha de dir:
“Composició del centre
”Autorització d’obertura: 2 unitats de llar
d’infants amb capacitat per a 25 llocs escolars.”

A la pàgina 22096, article 8.8, on diu:
“Aquest import es podrà abonar en un o
en dos terminis. En el cas de realitzar l’abonament en dos terminis es faran efectius
agrupats de la següent manera: un abans
d’iniciar el bloc comú, corresponent al pagament dels crèdits del bloc comú i bloc de
formació pràctica. L’altre abans d’iniciar el
bloc específic, corresponent al pagament
dels crèdits d’aquest bloc.”,
ha de dir:
“Aquest import es podrà abonar en un o en
dos terminis. En el cas de realitzar l’abonament en dos terminis es faran efectius agrupats de la següent manera: un abans d’iniciar
el bloc comú, corresponent al pagament dels
crèdits del bloc comú, del bloc complementari i bloc de formació pràctica. L’altre abans
d’iniciar el bloc específic, corresponent al
pagament dels crèdits d’aquest bloc.”.

Barcelona, 2 de juny de 2006

Barcelona, 14 de juny de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.152.164)

(06.164.027)

A la pàgina 10626, tant en el títol com en
el cos de la Resolució, on diu:
“...del centre privat llar d’infants Els Patufets, de Sant Feliu de Guíxols”,
ha de dir:
“...de la llar d’infants Els Patufets, de Sant
Feliu de Guíxols”.

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/1465/2006, de 8 de maig, per la qual
s’autoritza l’obertura del centre docent privat Girona, de Girona (DOGC núm. 4635,
pàg. 21788, de 17.5.2006).
Havent observat una errada en el text de
la Resolució EDC/1465/2006, de 8 de maig,
publicada en el DOGC núm.4635, pàg.
21788, de 17.5.2006, se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 21788, a l’annex de la Resolució, on diu:
“Cicle formatiu electromecànica de vehicles, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars. En cap cas un grup no superarà els 25 llocs escolars”,
ha de dir:
“Cicle formatiu electromecànica de vehicles, amb 2 grups amb capacitat per a 50
llocs escolars. En cap cas un grup no superarà els 25 llocs escolars”,
Barcelona, 2 de juny de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDU/1684/2006, de 23 de maig, per la qual
es convoquen diverses proves específiques
d’accés als ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport de les modalitats
d’atletisme, de bàsquet, de futbol i futbol sala
i d’handbol, en centres públics (DOGC núm.
4644, pàg. 24254, de 30.5.2006).

A la vista d’aquests antecedents i d’acord
amb el que estableix la base 5.7 de la Resolució EDC/137//2006, de 26 de gener,
Resolc:
—1 Rellevar la senyora Carme Mas Morillas del seu càrrec de presidenta de la comissió de selecció de l’especialitat d’audició i llenguatge, amb efectes de 21 de juny
de 2006.
—2 Designar la senyora M. Pilar Arxe
Galvez presidenta de la comissió de selecció de l’especialitat d’audició i llenguatge, amb efectes de 22 de juny de 2006,
que fins el dia anterior tenia el càrrec de
secretària de la comissió esmentada.
—3 Designar la senyora Francisca Segarra
Ibáñez secretària de la comissió de selecció de l’especialitat d’audició i llenguatge,
amb efectes de 22 de juny de 2006, que
fins el dia anterior tenia el càrrec de vocal
número 3 de l’esmentada comissió.

Havent observat una errada al text original de la Resolució esmentada, tramès al
DOGC i publicat al núm. 4644, pàg. 24254,
de 30.5.2006, se’n detalla la correcció oportuna:

—4 Designar la senyora Venancia Compte Maranillo vocal número 3 de la comissió
de selecció de l’especialitat d’audició i llenguatge, amb efectes de 22 de juny de 2006.

A la pàgina 24255, article 6.1, on diu:
“b) Un/a secretari/ària que serà un/a funcionari/ària del Departament d’Educació i Universitats, i tindrà la funció d’estendre les actes del desenvolupament de les proves i
certificar que s’ajusta al que estableix aquesta Resolució i la normativa reguladora.”,
ha de dir:
“b) Un/a secretari/ària que serà un/a funcionari/ària de la Generalitat de Catalunya,
i tindrà la funció d’estendre les actes del
desenvolupament de les proves i certificar
que s’ajusta al que estableix aquesta Resolució i la normativa reguladora.”.

Barcelona, 5 de juliol de 2006

(06.152.168)
Barcelona, 14 de juny de 2006
CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/1510/2006, de 9 de maig, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i

La credencial emesa pel president de la
Junta Electoral Central, que consta al registre general del Parlament de Catalunya
amb el número d’entrada 43047 del 22 de
juny de 2006, fa palesa la designació de la
senyora Carme Mas Morillas com a diputada d’aquest Parlament.

Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.164.029)
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Montserrat Guri López
Directora general de Personal Docent
(06.181.022)

RESOLUCIÓ EDU/2322/2006, de 28 de
juny, per la qual s’anuncia la convocatòria
de concurs públic per formar part de la
borsa de treball per prestar serveis amb
caràcter temporal com a personal interí
docent en centres públics no universitaris
dependents del Departament d’Educació
i Universitats.
D’acord amb el que estableix l’apartat
2 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27
de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part

Full de disposicions i actes administratius

de la borsa de treball per prestar serveis
amb caràcter temporal com a personal
interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament
d’Educació i Universitats a partir del curs
2006-2007;
En conseqüència,

Resolc:
—1 Anunciar la convocatòria de concurs
públic per formar part de la borsa de treball
de personal interí docent.
—2 Establir que el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria serà de deu dies naturals
a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
—3 Declarar que les normes de participació i el procediment de formalització de sol·licituds són les que es regulen a la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la
qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de
treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del
Departament d’Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672,
de 10.7.2006).
Per sol·licitar informació relativa a la gravació de la sol·licitud, per a dubtes sobre
seguretat, connectivitat i funcionament general de l’aplicació informàtica, caldrà adreçar-se al servei d’atenció a l’usuari o al servei
territorial demanat com a preferent, així com
per demanar aclariments sobre les dades
administratives de la sol·licitud.
—4 Convocar les especialitats docents
dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats on manquen candidats. Aquestes
especialitats són les que s’especifiquen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que 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 de Personal Docent, 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, 28 de juny de 2006

P . D . (Resolució EDU/2273/2006, de 27 de
juny, DOGC de 10.7.2006)

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

ANNEX 1
Especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats on manquen
candidats:
COS DE MESTRES

Audició i llenguatge (ALL):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Educació infantil (INF):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Educació especial (EES):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Educació primària (PRI):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Educació primària, anglès (PAN):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Educació primària, educació física (PEF):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Educació primària, francès (PFR):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
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Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Educació primària, música (PMU):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

Alemany (AL):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Anglès (AN):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Cultura clàssica (CLA):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Biologia i geologia (CN):
Barcelona II (comarques)
Terres de l’Ebre
Dibuix (DI):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Economia (ECO):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Educació física (EF):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Terres de l’Ebre
Filosofia (FI):
Barcelona II (comarques)
Física i química (FQ):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Francès (FR):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
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Grec (GR):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Llatí (LA):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Llengua catalana i literatura (LC):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Llengua castellana i literatura (LE):
Barcelona II (comarques)
Girona
Terres de l’Ebre
Matemàtiques (MA):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Música (MU):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tecnologia (TEC):
Barcelona II (comarques)
Girona
Administració d’empreses (501):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Anàlisi i química industrial (502):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Assessoria i processos d’imatge personal
(503):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona
Construccions civils i edificació (504):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Tarragona
Formació i orientació laboral (505):
Barcelona II (comarques)
Hoteleria i turisme (506):
Barcelona II (comarques)
Girona
Informàtica (507):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Intervenció sociocomunitària (508):
Barcelona II (comarques)

Organització i gestió comercial (510):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Organització i processos de manteniment de
vehicles (511):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Organització i projectes de fabricació mecànica (512):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Organització i projectes de sistemes energètics (513):
Barcelona II (comarques)
Lleida
Processos de producció agrària (515):
Girona
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Processos sanitaris (518):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Processos i mitjans de comunicació (519):
Barcelona II (comarques)
Lleida
Processos i productes de vidre i ceràmica
(521):
Barcelona II (comarques)
Processos i productes d’arts gràfiques
(522):
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Tarragona
Processos i productes de fusta i mobles
(523):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Sistemes electrònics (524):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Sistemes electrotècnics i automàtics (525):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
2435

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cuina i pastisseria (601):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Equips electrònics (602):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Estètica (603):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
(604):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona
Terres de l’Ebre
Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics
i fluids (605):
Barcelona II (comarques)
Lleida
Tarragona
Instal·lacions electrotècniques (606):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Tarragona
Laboratori (608):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona
Manteniment de vehicles (609):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Tarragona
Màquines, serveis i producció (610):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona
Mecanització i manteniment de màquines
(611):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Oficina de projectes de construcció (612):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona
Oficina de projectes de fabricació mecànica (613):
Barcelona II (comarques)
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Baix Llobregat-Anoia
Tarragona

Disseny d’interiors (709):
Girona

Baix Llobregat-Anoia
Girona

Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris (614):
Barcelona II (comarques)

Disseny de moda (710):
Barcelona II (comarques)

Català (195):
Barcelona II (comarques)

Disseny gràfic (712):
Barcelona II (comarques)
Girona

Euskera (198):
Barcelona I (ciutat)

Fotografia (715):
Barcelona II (comarques)
Girona

(06.178.047)

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):
Barcelona II (comarques)

RESOLUCIÓ EDU/2328/2006, de 6 de juliol, de modificació de la 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.

Operacions de processos (615):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Operacions i equips de producció agrària
(616):
Girona
Patronatge i confecció (617):
Barcelona II (comarques)
Perruqueria (618):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona
Terres de l’Ebre
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics (619):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Procediments sanitaris i assistencials (620):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Processos comercials (621):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Processos de gestió administrativa (622):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia

Materials i tecnologia: disseny (720):
Girona
Mitjans informàtics (722):
Barcelona II (comarques)
Girona
Vidre (724):
Barcelona II (comarques)
Volum (725):
Barcelona II (comarques)
Girona
COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS
PLÀSTIQUES

i disseny
Daurat i policromia (804):
Barcelona II (comarques)
Fotografia i processos de reproducció (808):
Girona
Motlles i reproduccions (810):
Barcelona II (comarques)

Producció en arts gràfiques (623):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Tarragona

Talla de pedra i fusta (812):
Barcelona II (comarques)

Serveis a la comunitat (625):
Barcelona II (comarques)

Tècniques del metall (818):
Barcelona II (comarques)

Serveis de restauració (626):
Girona
Tarragona

Tècniques murals (819):
Girona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona
Soldadures (628):
Barcelona II (comarques)
Tarragona
Tècniques i procediments d’imatge i so
(629):
Barcelona II (comarques)
Tarragona

Tècniques de patronatge i confecció (817):
Barcelona II (comarques)

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

Alemany (133):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Àrab (134):
Girona
Lleida
Tarragona

Atès que la previsió de demanda fa necessari ampliar el nombre de centres que
impartiran el curs de preparació,

Resolc:
Es modifica l’annex 2 de la 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, incloent-hi els centres i grups que
s’indiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 6 de juliol de 2006

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

Annex
a) Centres públics
BAIX LLOBREGAT-ANOIA.

Codi: 08037152.
Denominació: IES Joan Oró.
Municipi: Martorell.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08025605.
Denominació: IES Camps Blancs.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Nombre de grups: 1

Italià (135):
Girona

Codi: 08017131.
Denominació: IES Severo Ochoa.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Nombre de grups: 1.

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I
DISSENY

Rus (138):
Girona

Ceràmica (701):
Barcelona II (comarques)

Espanyol per estrangers (190):
Girona

Dibuix artístic i color (707):
Barcelona II (comarques)
Girona

Francès (192):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona

Dibuix tècnic (708):
Barcelona II (comarques)
Girona

La Resolució EDU/2064/2006, de 9 de
juny, regula, amb caràcter experimental, el
curs de preparació de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional de
grau superior, i determina els centres que
en el curs acadèmic 2006-2007 impartiran
l’esmentat curs.

Anglès (193):
Barcelona II (comarques)
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Codi: 08031836.
Denominació: IES Illa dels Banyols.
Municipi: El Prat de Llobregat.
Nombre de grups: 1
Codi: 08041866.
Denominació: IES El Calamot.
Municipi: Gavà.
Nombre de grups: 1
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BARCELONA-II (COMARQUES).

Codi: 08001421.
Denominació: IES La Pineda.
Municipi: Badalona.
Nombre de grups: 1.
Codi: 08043486.
Denominació: IES Manolo Hugué.
Municipi: Caldes de Montbui.
Nombre de grups: 1.

Municipi: Tarragona.
Nombre de grups: 1.
Codi: 43004803.
Denominació: IES Andreu Nin.
Municipi: el Vendrell.
Nombre de grups: 1
Codi: 43009722.
Denominació: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Nombre de grups: 1

Codi: 08043644.
Denominació: IES Carles Vallbona.
Municipi: Granollers.
Nombre de grups: 1.

BARCELONA-II (COMARQUES).

Codi: 08046748.
Denominació: IES Thos i Codina.
Municipi: Mataró.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: 1

Codi: 08021259.
Denominació: IES Miquel Biada.
Municipi: Mataró.
Nombre de grups: 1.

LLEIDA.

Codi: 08037176.
Denominació: IES La Bastida.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Nombre de grups: 1

b) Centres privats

Codi: 25003184.
Denominació: La Salle.
Municipi: Mollerussa.
Nombre de grups: 1.
(06.185.115)

—1 Donar publicitat a la Resolució de 7
de juny de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Castro de la Peña, de Barcelona, amb codi
08013706, contra la Resolució EDC/1583/
2005, de 24 de maig, per la qual s’eleva a
definitiva la Resolució EDC/846/2005, de 23
de març.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 1 unitat de primer curs i 1 unitat de
segon curs d’educació secundària obligatòria per al curs 2005/06.
—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 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.
Barcelona, 5 de juliol de 2006

VALLÈS OCCIDENTAL.

Codi: 08035295.
Denominació: IES Palau Ausit.
Municipi: Ripollet.
Nombre de grups: 1
Codi: 08044715.
Denominació: IES Jaume Mimó.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Nombre de grups: 1
GIRONA.

Codi: 17006939.
Denominació: IES Santa Eugènia.
Municipi: Girona.
Nombre de grups: 1.
Codi: 17001221.
Denominació: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Nombre de grups: 1
Codi: 17005376.
Denominació: IES de Santa Coloma de
Farners.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Nombre de grups: 1.
Codi: 17005662.
Denominació: IES Serrallarga.
Municipi: Blanes.
Nombre de grups: 1.
LLEIDA.

Codi: 25005442.
Denominació: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Nombre de grups: 1.

RESOLUCIÓ EDU/2330/2006, de 5 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 7 de juny de 2006, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Castro de la
Peña, de Barcelona, contra la Resolució
EDC/1583/2005, de 24 de maig.
Per la Resolució EDC/846/2005, de 23 de
març (DOGC núm. 4354, d’1.4.2005), es
van resoldre amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil.
D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució es va atorgar al centre Castro de la
Peña de Barcelona, amb codi 08013706, el
concert educatiu per 1 unitat de tercer curs
i 1 unitat de quart curs d’educació secundària obligatòria, alhora que se li denegava
1 unitat de primer curs i 1 unitat de segon
curs d’educació secundària obligatòria.
Per la Resolució EDC/1583/2005, de 24
de maig (DOGC núm. 4393, de 27.5.2005),
que eleva a definitiva la Resolució EDC/846/
2005, de 23 de març, es va confirmar el
concert educatiu aprovat provisionalment
per l’esmentada Resolució.
Contra aquesta Resolució, el centre Castro de la Peña va interposar un recurs de
reposició, pel qual sol·licitava 1 unitat de
primer curs i 1 unitat de segon curs d’educació secundària obligatòria, que s’ha estimat per la Resolució de 7 de juny de 2006.

TARRAGONA

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Educatius,

Codi: 43006630.
Denominació: IES Pere Martell.

Resolc:

Codi: 25002726.
Denominació: IES Guindàvols.
Municipi: Lleida.
Nombre de grups: 1.
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Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.184.034)

RESOLUCIÓ EDU/2329/2006, de 3 de juny,
de nomenament de personal funcionari per
ocupar diversos llocs de treball del Departament d’Educació i Universitats (convocatòria de provisió núm. EDC/013/06).
Vista la Resolució EDC/976/2006, de 4
d’abril, de convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, de diversos
llocs de treball del Departament d’Educació (convocatòria de provisió núm. ED/013/
06, publicada al DOGC núm. 4613, de
12.4.2006);
Vistos els informes emesos pels caps de
les unitats dels llocs convocats, d’acord
amb el que preveu l’article 63 del 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, i
l’article 96 del 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;
En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:
—1 Nomenar el personal funcionari que
s’esmenta tot seguit per ocupar el lloc de
treball que en cada cas s’especifica:
Sr. Francesc Ranchal Collado, com a di-

Full de disposicions i actes administratius

rector tècnic de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (FPDT-280).
Sr. Joan Lluís Espinós Espinós, com a subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional (FPSD-281).
Sr. Josep Maria Guillén Pujol, com a secretari executiu de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals (FPSG-283).
Sr. Joan Badia Pujol, com a subdirector
general de Formació Permanent i Recursos
Pedagògics (OESD-284).
Sra. Josefa Corominas Baulenas, com a
subdirectora general d’Ordenació Curricular i Programes Educatius (OESD-285).
Sr. Josep Vallcorba Cot, com a subdirector general de Llengua i Cohesió Social
(OESD-286).
Sr. Josep Roda Batlle, com a subdirector
general d’Ensenyaments Artístics (OESD287).
Sra. Teresa Jarque Martínez, com a secretària del/de la director/a general (OESG288).
Sra. Núria Ivern Salvà, com a subdirectora general de Construccions Escolars
(CESD-289).
Sr. Rafael Victor Gisbert Sempere, com a
subdirector general de Gestió de Centres
Educatius (CESD-290).
Sr. Carles Martínez Quiroga, com a subdirector general d’Escolarització i Gestió
dels Serveis a l’Alumnat (CESD-291).
—2 Es declara deserta la provisió del lloc
de subdirector/a general de Formació de
Persones Adultes (FPSD-282).
—3 El personal funcionari que es relaciona tot seguit cessa del lloc que en cada cas
s’indica amb motiu del nomenament resolt
al punt primer:
Sr. Rafael Victor Gisbert Sempere cessa
del lloc de treball de subdirector general
d’Estudis i Organització.
—4 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de juny de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.186.042)

ANUNCI pel qual es fa pública l’anul·lació
de la licitació d’un concurs.
Es fa pública l’anul·lació de la licitació del
concurs que a continuació es detalla:
Núm. exp.: CA 427/2006

EDICTE de 22 de juny de 2006, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte
de decret pel qual s’aprova el Reglament
sobre les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de
Catalunya.
El Departament d’Educació i Universitats
ha elaborat un Projecte de decret pel qual
s’aprova el Reglament sobre les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya.

Objecte: concepció, cerca, tractament de
dades i preedició cartogràfica d’un Atles del
Coneixement de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.
Pressupost de licitació: 170.000 euros, IVA
inclòs.
Aquest concurs correspon a la licitació de
l’Anunci que es va publicar al DOGC núm.
4669, pàg. 29782, de 5.7.2006.
Barcelona, 6 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general

Amb la finalitat de donar participació a les
persones interessades en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, se
sotmet a informació pública d’acord amb el
que disposa l’article 64 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de
Catalunya, durant el termini de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la data
de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

(06.187.226)

El Projecte de decret es pot examinar, per
formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, en horari d’atenció al públic,
a la Direcció General d’Universitats del Departament d’Educació i Universitats (Via Laietana, 33, 6a planta, 08003 Barcelona).
També es pot consultar a les adreces d’internet http://www.gencat.net/educacioiuniversitats/ i http://www10.gencat.net/dursi.

Atesa la proposta del secretari general per
a la provisió d’onze llocs de comandament
i deu llocs singulars vacants al Departament
d’Educació i Universitats;

Barcelona, 22 de juny de 2006
Josep Anton Ferré i Vidal
Director general d’Universitats
(06.172.050)

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona o bé
davant el del seu domicili, en el termini de
dos mesos, a comptar de l’endemà de la
seva notificació, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

ANUNCI pel qual es fa pública l’anul·lació
de la licitació d’un concurs.

Així mateix, poden interposar potestativament un 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
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 que es
consideri convenient per a la defensa dels
propis interessos.

Pressupost de licitació: 40.000 euros, IVA
inclòs.

Es fa pública l’anul·lació de la licitació del
concurs que a continuació es detalla:
Núm. exp.: SE.398/2006.
Objecte: realització editorial, coordinació,
impressió i enquadernació del llibre “XIa edició de les distincions Jaume Vicens Vives”
i elaboració del màster i el duplicat del CD.

Aquest concurs correspon a la licitació de
l’Anunci que es va publicar al DOGC núm.
4669, pàg. 29781, de 5.7.2006.
Barcelona, 6 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.187.223)
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RESOLUCIÓ EDU/2343/2006, de 12 de juliol, de convocatòria de concurs específic
de mèrits i capacitats per a la provisió de
diversos llocs de treball del Departament
d’Educació i Universitats (convocatòria de
provisió núm. ED/015/06).

Vista la relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat i la descripció dels llocs a proveir
inclosa en el manual d’organització;
Atès que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el tràmit d’intervenció corresponent;
D’acord amb 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 de conformitat
amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,

Resolc:
—1 Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels onze
llocs de treball de comandament i deu llocs
de treball singulars del Departament d’Educació i Universitats que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució (convocatòria de
provisió núm. ED/015/06).
—2 Aprovar les bases de la convocatòria
que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
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sades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 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 un recurs
potestatiu 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 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 las administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 12 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1
Bases
—1 Llocs de treball que cal proveir
Es convoca un concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió dels onze
llocs de comandament i deu llocs singulars
vacants del Departament d’Educació i Universitats que es detallen, juntament amb la
descripció de les seves característiques, requisits i contingut funcional, a l’annex 2 de
la Resolució de convocatòria.
—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els
requisits i les condicions que estableix la
normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d’acord
amb el que consta per a cada lloc a l’apartat 2 de l’annex 2 de la Resolució de convocatòria.
2.1.1 El personal funcionari esmentat
pot trobar-se, respecte de l’Administració
de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa. Tanmateix, no pot prendre-hi part
el personal funcionari que, com a conseqüència d’expedient disciplinari, es trobi en
situació de suspensió d’ocupació, traslladat d’un lloc de treball o destituït d’un
càrrec de comandament, mentre durin els
efectes corresponents, sens perjudici que
els destituïts i destituïdes de càrrecs de comandament puguin participar per a llocs
singulars. Tampoc pot prendre-hi part el
personal funcionari en situació diferent a la
de servei actiu que no hagi romàs el temps
mínim exigit per reingressar al servei actiu.
2.1.2 També pot participar-hi el personal
funcionari no integrat que presta serveis a
l’Administració de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació
en què estan classificats els llocs objecte

de convocatòria, sempre que compleixi els
requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball, així com el personal
funcionari de la Generalitat de Catalunya que
pertanyi a cossos, escales o places del grup
de titulació en què estan classificats els llocs
convocats, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l’article 19 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre
que la titulació no sigui un requisit d’acord
amb la relació de llocs de treball.
2.1.3 El personal funcionari amb destinació definitiva haurà d’haver romàs un mínim
d’un any en llocs del mateix nivell des del
qual concursa, llevat que el lloc a proveir
sigui del mateix departament, o que concursi des d’un lloc de lliure designació.
2.2 El personal funcionari amb discapacitats participarà en igualtat de condicions
que la resta de persones participants, sempre que pugui desenvolupar les funcions del
lloc de treball a proveir.
2.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria el personal funcionari ha de posseir el nivell de suficiència
de català (C) de la Secretaria de Política
Lingüística o equivalent, i adjuntar el document acreditatiu amb la sol·licitud, llevat que
consti una còpia autenticada a l’expedient
personal custodiat al Departament d’Educació i Universitats, la qual cosa haurà de
fer constar la persona interessada de forma
expressa a la sol·licitud de participació.
Respecte de les persones aspirants que
no acreditin documentalment el nivell esmentat, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà els seus coneixements de llengua
catalana en relació amb el lloc de treball a
proveir mitjançant una prova oral i escrita.
Resten exemptes de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut una destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i
capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l’Administració de la
Generalitat en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior
exigit a la convocatòria. En aquests casos
la persona participant haurà d’adjuntar a la
sol·licitud de participació l’acreditació documental corresponent.
2.4 Els requisits de participació s’hauran de reunir en la data què finalitza el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 3.1.
—3 Sol·licituds
3.1 La sol·licitud per prendre part en
aquest concurs s’ha d’adreçar al Departament d’Educació i Universitats i presentar
al registre dels serveis centrals o dels serveis territorials, per qualsevol dels mitjans
que preveu 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, dins el termini de 15
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de
la data de publicació de la Resolució de convocatòria al DOGC.
Les adreces on s’ha de presentar preferentment la sol·licitud són les següents:
Serveis centrals: Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona (Barcelonès).
Serveis Territorials:
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Barcelona I (ciutat): avinguda Paral·lel, 7173, 08004 Barcelona (Barcelonès).
Barcelona II (comarques): Casp, 15,
08010 Barcelona (Barcelonès).
Baix Llobregat-Anoia: Laureà Miró, 328330, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat).
Vallès Occidental: Marquès de Comillas,
67-69, 08202 Sabadell (Vallès Occidental).
Girona: Ultònia, 13, 17002 Girona (Gironès).
Lleida: Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida
(Segrià).
Tarragona: Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona (Tarragonès).
Terres de l’Ebre: Providència, 5-9, 43500
Tortosa (Baix Ebre).
3.2 La sol·licitud tindrà caràcter vinculant per a la persona concursant i no s’admetran renúncies a la participació un cop
hagin transcorregut 10 dies hàbils des de
l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i
Capacitats decideixi acceptar-les per causes degudament justificades.
3.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar
segons el model que figura com a annex de
la Resolució de 4 de desembre de 1997
(DOGC núm. 2546, de 29.12.1997).
3.4 Juntament amb la sol·licitud la persona aspirant ha d’adjuntar la declaració de
mèrits i capacitats, on hi farà constar aquells
que tinguin relació amb el lloc a proveir,
degudament especificats, i la documentació acreditativa corresponent.
Tant el model de sol·licitud com el de declaració de mèrits i capacitats estan a disposició de les persones interessades a les
unitats del Departament d’Educació i Universitats les adreces de les quals consten
ressenyades a la base 3.1.
3.5 Les persones aspirants a què fa referència la base 2.2 han d’adjuntar a la
sol·licitud un informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i
Capacitats pugui avaluar si el funcionari o
funcionària pot desenvolupar de manera
suficient i autònoma les funcions i tasques
del lloc de treball a proveir.
Aquestes persones participants poden
demanar en la sol·licitud de participació
l’adaptació del lloc a proveir, sempre que
aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l’organització i no sigui incompatible amb el
contingut del lloc i el servei públic a prestar. Igualment poden demanar en la sol·licitud l’adaptació o adequació de temps
i mitjans materials per a la realització de
les tècniques d’acreditació dels mèrits i
capacitats establertes.
3.6 Les persones aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denominació i el codi d’identificació del lloc de
treball al qual opten, d’acord amb el que
consta a l’annex 2 i, si volen concursar alhora per més d’un lloc convocat, han d’indicar les denominacions i els codis corresponents, per ordre de preferència.
En el cas que no manifestin un ordre de
prioritats dels llocs sol·licitats, la Junta de
Mèrits i Capacitats el determinarà en funció dels criteris objectivament deduïbles de
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la sol·licitud de participació, sens perjudici
de l’establert a la base 3.7.
3.7 La Junta de Mèrits i Capacitats
podrà requerir a les persones aspirants, pels
mitjans i en els llocs que preveu la base 7.5,
o els que estimi escaients, l’esmena o millora de les sol·licituds defectuoses i, en el
cas de no ser esmenades per aquestes, es
considerarà que han desistit de la seva
sol·licitud i es podrà acordar la seva exclusió de la convocatòria de manera motivada.
—4 Mèrits i capacitats
La valoració dels mèrits i capacitats de
les persones aspirants es farà en dues fases eliminatòries, d’acord amb el següent:
4.1 Primera fase.
En aquesta fase es valoraran, amb una
puntuació total de 100 punts i d’acord amb
els criteris que s’hi detallen, els mèrits i
capacitats que s’indiquen tot seguit:
4.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà fins a un màxim de 45 punts
el treball desenvolupat, en funció de l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del
lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el lloc objecte de provisió i les aptituds i habilitats requerides.
4.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran fins a un màxim de 20 punts
els cursos de formació i de perfeccionament
que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball convocat, o amb habilitats que aquest lloc requereixi. Es podran valorar, així mateix, altres mèrits que tinguin relació amb activitats
formatives.
4.1.3 Grau personal.
Es valorarà fins a un màxim de 5 punts el
grau personal consolidat, dins l’interval del
grup del lloc convocat. El grau personal
consolidat igual o superior al del nivell de
destinació del lloc objecte de provisió es
valorarà amb la màxima puntuació.
4.1.4 Antiguitat.
Es valoraran a raó de 0,7 punts per any
complet de serveis i fins a un màxim de 13
punts els serveis efectius prestats i susceptibles de ser reconeguts a l’empara de la
Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement dels serveis previs a l’Administració pública (BOE de 10.1.1979) i disposicions concordants, tenint en compte
que s’estimaran fraccions. No es computaran els serveis prestats simultàniament
amb d’altres igualment al·legats.
4.1.5 Titulacions acadèmiques.
Es valoraran fins a un màxim de 12 punts
les titulacions acadèmiques que siguin rellevants per al desenvolupament del lloc de
treball a proveir, en funció dels coneixements, competència i especialització que
aquest requereixi.
En cap cas es valoraran les titulacions
acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne d’altres de nivell
superior que hagin estat al·legades com a
requisit o com a mèrit.
4.1.6 Coneixement de la llengua catalana.
Es valorarà fins a un màxim de 5 punts
l’acreditació de coneixements de llengua
catalana superiors al nivell de català reque-

rit per a participar en la convocatòria, i/o de
coneixements de llenguatge especialitzat.
4.1.7 Per passar a la segona fase del
procés, les persones aspirants hauran d’obtenir en la primera fase una puntuació mínima de 25 punts.
4.1.8 Únicament es tindran en compte,
a efectes de la valoració, els mèrits i capacitats obtinguts fins a la data de publicació
de la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i acreditats dins
del termini que preveu la base 3.1, sens
perjudici del que estableix la base 3.7.
4.2 Segona fase.
4.2.1 En aquesta fase es valoraran fins a
25 punts els coneixements establerts per a
cada lloc de treball objecte de convocatòria, mitjançant la realització d’un supòsit
pràctic. Per al seu contingut s’atendrà a
l’apartat “Altres coneixements” consignat
per a cada lloc a l’apartat 4 de l’annex 2.
4.2.2 Per superar aquesta fase les persones aspirants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 10 punts.
—5 Proposta de resolució
5.1 La proposta de resolució recaurà en
la persona aspirant que, havent obtingut la
puntuació mínima establerta per a cada fase,
tingui la valoració més alta en el conjunt
d’ambdues fases.
5.2 En el supòsit d’empat en el conjunt del concurs, caldrà resoldre’l en favor de la persona aspirant amb major
puntuació en els mèrits i capacitats previstos a la base 4.1 i, de persistir l’empat,
de la persona que hagi obtingut més puntuació pel concepte d’antiguitat, en primer
lloc i, per grau personal consolidat, en
segon lloc.
—6 Acreditació de la titulació específica
exigida i dels mèrits i capacitats al·legats
6.1 Dins el termini que estableix la base
3.1, i sens perjudici que la Junta de Mèrits
i Capacitats pugui requerir a les persones
aspirants l’esmena o millora de les sol·licituds defectuoses tal com preveu la base
3.7, les persones participants han d’acreditar fefaentment els requisits de titulació específica, així com els mèrits i capacitats
previstos, d’acord amb el següent:
6.1.1 Les dades relatives als mèrits i capacitats que estableixen les bases 4.1.1,
4.1.3 i 4.1.4 i referits a serveis prestats a
l’Administració pública, es faran constar
mitjançant el document de declaració de
mèrits i capacitats annex a la sol·licitud de
participació i, llevat del cas de funcionaris i
funcionàries del Departament d’Educació i
Universitats, caldrà adjuntar-hi una certificació del/de la secretari/ària general o òrgan competent en matèria de personal on
consti la situació administrativa de la persona participant, la seva destinació actual i
la forma d’ocupació, els llocs ocupats i el
nivell de destinació, el grau personal consolidat i l’antiguitat, tot això amb referència
a la data de publicació de la convocatòria.
Quant a l’experiència professional adquirida fora de l’Administració pública, caldrà
acreditar la categoria laboral, el grup professional, les funcions desenvolupades i el
temps de prestació, amb indicació de la data
d’inici i final, adjuntant a l’efecte la documentació escaient (contractes de treball,
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fulls de salari, certificacions, llicència fiscal).
6.1.2 La titulació específica requerida per
als llocs amb codi SGSG-293, SGSG-294 i
DSSG-299, així com els mèrits i capacitats
que estableixen per a tots els llocs les bases 4.1.2, 4.1.5 i 4.1.6 s’hauran d’acreditar
documentalment amb la sol·licitud mitjançant justificant o certificació de l’òrgan competent, llevat que consti còpia autenticada
del document en l’expedient personal de la
persona interessada custodiada al Departament d’Educació i Universitats, cosa que
hauran de fer constar les persones concursants de manera expressa en el document
de declaració de mèrits i capacitats per a
cadascun dels mèrits i capacitats al·legats.
—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca realitzar el desenvolupament d’aquest procés
de provisió d’acord amb el que preveuen els
articles 29 i següents del Decret 123/1997,
de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats, que està formada per les persones següents:
Titulars:
Sra. Mercè Mateu Palau, subdirectora general de Gestió Econòmica i Règim Interior,
que actuarà com a presidenta.
Sra. Farners Badia Ribas, subdirectora
general d’Estudis i Organització, que actuarà com a vocal.
Sra. Maria Luz Rangel Ramon, cap del
Servei de Personal d’Administració i Serveis,
que actuarà com a vocal.
Sra. Maria Teresa Carrión Boned, com a
representant de l’òrgan tècnic de provisió
de llocs de treball.
Sr. Salvador López Labella, com a representant de l’òrgan tècnic de provisió de llocs
de treball.
Suplents:
Sra. Montserrat Pastor Mesanza, advocada en cap, que actuarà com a presidenta.
Sr. Alberto del Pozo Ortiz, subdirector general de Gestió de Personal Docent, que
actuarà com a vocal.
Sr. Manel Camarasa Albesa, subdirector
general de Personal d’Administració i Serveis, que actuarà com a vocal.
Sra. Carmen Pilar de los Mártires Horas,
com a representant de l’òrgan tècnic de
provisió de llocs de treball.
Sr. Alejandro Jiménez Albaladejo, com a
representant de l’òrgan tècnic de provisió
de llocs de treball.
7.2 Les persones que s’indiquen tot
seguit donaran suport tècnic a la Junta de
Mèrits i Capacitats com a assessors i assessores especialistes, amb veu però sense vot:
Sra. Carme Amorós Basté, secretària executiva del Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu.
Sr. Jordi Castells Prims, responsable de
l’Oficina de Projectes.
Sr. Joan Baptista Martí Garcia, subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines.
Sra. Eloïsa Anglada Guajardo, subdirectora general de Seguretat i Salut.
Sr. Rafael Gisbert Sempere, subdirector
general de Gestió de Centres Educatius.
Sr. Joaquim Bosch Codolà, director dels
Serveis Territorials a Girona.
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Sra. Rosalia Mercadé Orriols, secretària
dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.
La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament d’altres assessors i assessores especialistes, que actuaran igualment amb veu però sense vot.
7.3 La Junta de Mèrits i Capacitats ha
de sol·licitar l’assessorament de l’òrgan
competent en matèria de política lingüística
per tal d’avaluar que les persones aspirants
tenen el coneixement de català requerit.
7.4 La constitució, funcions i actuació
de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran al que determinen l’article 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.
7.5 Les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació
a les persones aspirants seran fetes públiques en els taulers d’anuncis del Departament d’Educació i Universitats, en les unitats que s’indiquen a la base 3.1.
—8 Procediment
8.1 Transcorreguts els terminis de presentació de sol·licituds i de renúncies, la
Junta de Mèrits i Capacitats farà pública,
en els llocs i la forma establerta en la base
anterior, la llista de persones aspirants
admeses i excloses, amb indicació dels
motius d’exclusió, així com, si escau, la
relació de les persones aspirants que,
d’acord amb el previst a la base 2.3, hagin
de fer la prova de coneixements de llengua
catalana, indicant-hi el lloc i la data de la
seva realització.
8.2 Les persones aspirants convocades
a la prova de coneixements de llengua catalana que no hi compareguin o les que, un
cop realitzada aquesta, la Junta de Mèrits i
Capacitats avaluï que no posseeixen el nivell necessari per ocupar el lloc de treball
objecte de provisió, seran excloses de la
convocatòria, de la qual cosa se’n donarà
publicitat pels mitjans i en els llocs que
preveu la base 7.5.
8.3 Un cop avaluats els coneixements
de llengua catalana, si escau, i determinades les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, la Junta de Mèrits
i Capacitats aprovarà les valoracions corresponents a la primera fase del concurs,
d’acord amb el previst a la base 4.1, les
quals determinaran les persones aspirants
que passen a la segona fase, i establirà la
data, l’hora i el lloc de realització del supòsit pràctic previst a la base 4.2.1, de tot el
qual es donarà coneixement mitjançant
publicació als taulers d’anuncis establerts,
a fi i efecte que les persones interessades
puguin formular-ne les observacions o les
reclamacions que considerin pertinents en
el termini de 10 dies a comptar de l’endemà de la data de publicació.
8.4 Realitzades les dues fases del concurs, la Junta de Mèrits i Capacitats acordarà i publicarà als taulers d’anuncis previstos a la base 3.1, les puntuacions
corresponents a la segona fase, juntament
amb el resultat del procés de provisió i la
proposta dels candidats o candidates a ocupar els llocs convocats, que serà determinada d’acord amb el que preveu la base 5.
8.5 La proposta indicada serà elevada
a l’òrgan convocant per tal que aprovi la
resolució definitiva del concurs.

—9 Resolució del concurs
9.1 Atesa la complexitat d’aquest concurs, consistent en dues fases eliminatòries, la convocatòria es resoldrà dins el termini màxim de dos mesos a partir de
l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
9.2 La resolució definitiva del concurs
es publicarà al DOGC. La publicació esmentada iniciarà el còmput dels terminis de
cessament i presa de possessió del lloc de
treball ocupat en els termes que preveu la
base 10.
9.3 La destinació adjudicada serà irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una
altra destinació definitiva mitjançant una
convocatòria pública realitzada en el mateix
període de temps, o per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació
diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades
per l’òrgan convocant.
9.4 Abans de la presa de possessió,
els candidats i candidates proposats hauran d’acreditar que tenen reconeguda la
compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no estan inclosos en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu la normativa. Això
no obstant, si el nou lloc pot ser declarat
compatible, hauran de sol·licitar l’autorització de compatibilitat dins un termini de
10 dies a comptar des del començament
del termini de presa de possessió. Aquest
termini s’entendrà prorrogat fins que es
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.
—10 Cessament i presa de possessió
10.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el lloc
anterior.
10.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de 2 dies
hàbils si no implica canvi de localitat de
residència del funcionari o funcionària, i de
15 dies si comporta canvi de localitat de
residència, el qual s’haurà d’acreditar documentalment. El termini esmentat es computarà a partir de l’endemà del cessament,
el qual s’haurà d’efectuar dins els 3 dies
hàbils següents al de la publicació de la resolució del concurs al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Quan la resolució esmentada comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió
s’haurà de comptar des de la data de
publicació de la resolució del concurs al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
10.3 Excepcionalment, quan concorrin
circumstàncies degudament motivades, per
resolució de l’òrgan competent es podrà
prorrogar el termini per a la presa de possessió com a màxim per 15 dies més si el
funcionari o funcionària canvia de localitat
de residència.
10.4 Així mateix, i segons el que estableix l’article 76.1 del Decret 123/1997, de
13 de maig, es podrà prorrogar el termini
del cessament fins a un màxim de 3 mesos,
sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del
servei.
10.5 A l’efecte del còmput del termini
de presa de possessió, es consideren com
mateixa localitat els municipis els nuclis
urbans dels quals estan units sense solu2441

ció de continuïtat per raons urbanístiques
o similars i disposen de serveis de transports urbans col·lectius comuns.
—11 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit
de la Junta de Mèrits i Capacitats, si
aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixen indefensió o
perjudici irreparable als drets i interessos
legítims, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació i Universitats, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva exposició pública, d’acord amb
els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
ANNEX 2
Llocs de treball
codi del lloc de treball: COSG-292
Nom del lloc: responsable d’avaluació i prospectiva de les tecnologies de la informació
i les comunicacions al sistema educatiu.
Unitat directiva: Conselleria.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; docents A.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Obtenir informació i analitzar els processos d’incorporació de les tecnologies de la
informació i de la comunicació en el sistema educatiu, d’acord amb les directrius del
superior jeràrquic i la normativa vigent, per
tal d’avaluar-ne l’impacte en els diferents
àmbits educatius, conèixer les opcions de
futur i orientar els processos de millora.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Col·laborar amb les actuacions del
Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu en relació amb l’establiment de
criteris, projectes i metodologies relacionades amb les tecnologies de la informació i
de la comunicació (TIC).
b) Supervisar i coordinar l’anàlisi comparativa de la integració de les TIC en el sistema educatiu.
c) Dissenyar elements per a definir indicadors i desenvolupar actuacions avaluadores i d’estudi en relació amb l’aplicació i l’ús
de les TIC.
d) Elaborar tasques de consultoria estratègica en l’àmbit de les tecnologies de la
informació i el seu impacte en el sistema
educatiu.
e) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
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3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Informa, coordina i fa estudis de criteris, projectes i metodologies relacionades
amb les TIC.
b) Assessora al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu en relació amb
les TIC.
c) Elabora informes de prospectiva i
d’anàlisis de la integració de les TIC en el
sistema educatiu.
d) Participa en reunions de coordinació i
projectes relacionats amb les TIC.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació del sistema
educatiu.
Coneixement de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Coneixement operatiu de la llengua anglesa.
codi del lloc de treball: SGSG-293
Nom del lloc: responsable d’assessorament
en contractació i informes.
Unitat directiva: Secretaria General.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Formació específica: experiència en dret administratiu, experiència en gestió i contractació administrativa, coneixements i/o experiència en gestió de subvencions.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: superior d’administració/escala superior d’administració general.
Titulació específica: llicenciatura en dret.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Assessorar tècnicament sobre les disposicions autonòmiques, europees i bàsiques en matèria de contractació, règim
d’autorització i règim econòmic de centres, d’acord amb la normativa vigent i les
directrius del superior jeràrquic, per tal
d’informar i unificar els procediments de
contractació i la tramitació dels expedients
de creació de centres, d’autonomia de
gestió econòmica i d’escolarització en
l’àmbit no universitari.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Assessorar i mantenir les relacions necessàries amb els òrgans gestors en matèria de contractació, informar-los sobre totes les novetats normatives en aquesta
matèria, proposar formes simplificades d’expedients de contractació i de la normativa
específica dels contractes administratius
especials.
b) Assessorar els centres docents no universitaris i als serveis educatius en l’exercici de l’autonomia de gestió econòmica,
especialment pel que respecta a la matèria
de contractació.
c) Assessorar els òrgans competents en
matèria de creació, autorització, modifica-

ció i cessament dels centres docents no
universitaris, per tal de resoldre els dubtes
que sorgeixen en l’aplicació de la normativa
específica, unificar la seva aplicació i supervisar el procés de creació o d’autorització
de centres de règim especial d’esports,
públics i privats.
d) Assessorar als òrgans competents en
matèria de concerts educatius.
e) Donar suport als serveis territorials i als
centres docents no universitaris en l’aplicació de la normativa sobre òrgans de govern,
menjador i transport escolar.
f) Resoldre els dubtes que pugui plantejar l’aplicació de la normativa sobre escolarització d’alumnes i de drets i deures dels
alumnes no universitaris.
g) Respondre a les consultes plantejades
pels diferents estaments de la comunitat
educativa davant la problemàtica sorgida
amb els reptes de la integració d’alumnat
nouvingut i de les situacions familiars de la
societat actual.
h) Proposar millores i formes simplificades de tramitació i resolució dels diferents
procediments seguits pel Departament.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora propostes de resolució de recursos i informes en relació amb els diferents àmbits de la seva competència.
b) Elabora i manté actualitzat el recull de
normativa i dictàmens en matèria de contractació de les administracions públiques.
c) Proposa normativa en matèria de contractes administratius especials.
d) Controla l’assistència de personal tècnic de l’Assessoria Jurídica en les meses de
contractació.
e) Informa plecs de clàusules i n’elabora
models per a la contractació en centres públics no universitaris.
f) Assessora en matèria de contractes els
centres docents públics no universitaris.
g) Dóna suport als òrgans del Departament i als serveis territorials en matèria de
contractació i règim dels centres docents
no universitaris.
h) Assessora els centres docents públics
no universitaris en tot allò necessari per
exercir l’autonomia de gestió econòmica.
i) Assessora els òrgans competents en
normativa de creació, autorització, modificació i cessament de centres docents no
universitaris.
j) Assessora als òrgans competents en
temes relatius als concerts educatius.
k) Assessora en l’aplicació de la normativa sobre òrgans de govern , menjador i
transport escolar.
l) Assessora en temes relatius a l’escolarització de l’alumnat, drets i deures dels
alumnes no universitaris.
m) Assessora en temes relatius al procés
d’integració d’alumnes nouvinguts no universitaris.
n) Elabora impresos i circulars relatius
als diferents procediments seguits pel Departament.
o) Assessora jurídicament, ja sigui mitjançant l’elaboració d’informes o en reunions,
a tots els òrgans del Departament.
p) Controla els recursos administratius interposats per funcionaris i terceres persones, i en coneix l’estat de la tramitació.
q) Dóna atenció a l’administrat que de2442

mana informació sobre els recursos interposats.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa en matèria
d’educació.
Coneixement de la normativa de contractació administrativa.
Coneixement de la normativa de concerts
educatius.
Coneixement de les normes de procediment administratiu.
Coneixement de la normativa de centres
docents no universitaris de règim general i
especial.
codi del lloc de treball: SGSG-294
Nom del lloc: responsable de disposicions.
Unitat directiva: Secretaria General.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 24.
Complement específic: 20.760,48 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: superior d’administració/escala superior d’administració general.
Titulació específica: llicenciatura en dret.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Assessorar, revisar i impulsar la tramitació dels projectes de disposicions de caràcter general proposats pels òrgans directius
del Departament, d’acord amb la normativa
vigent i les directrius del superior jeràrquic,
per tal d’aconseguir que aquests s’ajustin a
la legalitat vigent.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Assessorar els òrgans del Departament amb unitat de criteri quant a la tramitació de propostes de disposicions de
caràcter general.
b) Portar el control i fer el seguiment de
la tramitació de les propostes de disposicions de caràcter general que trameten les
diferents unitats directives del Departament.
c) Assessorar els òrgans del Departament
en relació amb la interpretació i l’aplicació
de la normativa en matèria d’educació.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Assessora els òrgans del Departament
en relació amb les propostes de disposicions de caràcter general.
b) Assessora els òrgans del Departament
en relació amb l’actualització de la normativa en matèria d’educació.
c) Revisa i realitza l’informe no preceptiu
sobre els projectes de disposicions de caràcter general.
d) Controla i impulsa la tramitació del procediment d’elaboració de disposicions de
caràcter general de forma que s’ajustin a la
legalitat.
e) Informa sobre les disposicions que tinguin incidència en les competències del Departament i que puguin donar lloc a conflictes de competència.
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f) Revisa i dóna resposta a les consultes
sobre els consells escolars territorials i municipals.
g) Informa sobre els tràmits relatius a la
constitució de fundacions docents d’iniciativa pública.
h) Realitza el recull sistemàtic de normativa estatal i autonòmica en matèria d’educació.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa en matèria
d’educació.
Coneixement de les tècniques legislatives
i d’elaboració de disposicions de caràcter general.
Coneixement de les normes de procediment administratiu.
codi del lloc de treball: DSSV-295
Nom del lloc: Servei d’Estadística, Informació i Documentació.
Unitat directiva: Direcció de Serveis
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 27.
Complement específic: 29.705,16 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dirigir i supervisar l’elaboració d’estudis,
estadístiques, memòries i dictàmens sobre
el sistema educatiu, d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic, per tal de facilitar la informació de base
necessària per a l’elaboració de la política
educativa.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar els informes, dictàmens i estudis relacionats amb l’administració educativa.
b) Elaborar i proposar les directrius i els
criteris tècnics referents a la producció estadística del sistema educatiu.
c) Recopilar la informació d’interès per al
Departament i vetllar per l’actualització de
les dades de què disposen els punts d’informació del Departament.
d) Coordinar els processos d’informació
del Departament a la ciutadania, demanada de manera presencial, telefònica o telemàtica.
e) Elaborar les estadístiques educatives
que facilitin la presa de decisions i fer-ne la
corresponent difusió.
f) Assessorar, amb caràcter general, els
diferents òrgans del Departament en les matèries de la seva competència.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:

a) Estableix els criteris i la metodologia
dels estudis i elabora dictàmens i informes
relacionats amb l’administració educativa.
b) Coordina i elabora estudis i informes
relacionats amb la política educativa.
c) Coordina i supervisa l’elaboració de la
memòria del Departament.
d) Elabora l’estadística de la despesa pública en educació i l’estadística de beques.
e) Dirigeix i supervisa la informació que
es dóna al públic de manera presencial, telefònica o escrita.
f) Dirigeix i supervisa l’elaboració d’un sistema d’indicadors sobre el sistema educatiu.
g) Dirigeix i supervisa l’elaboració del
dossier de dades d’inici de curs.
h) Elabora les previsions d’alumnat per al
curs següent.
i) Recull la informació necessària del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
j) Dirigeix i supervisa les diferents fases
del procés d’elaboració de l’Estadística de
l’Ensenyament.
k) Dirigeix i supervisa les diferents fases
del procés d’elaboració de l’Estadística de
la Societat de la Informació.
l) Assisteix a les reunions de coordinació que convoca el Ministeri d’Educació i
Ciència i a les de l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat).
m) Vetlla pel bon funcionament i manteniment del Sistema d’Informació del Departament.
n) Dirigeix i supervisa la política de compres i subscripcions de materials diversos
(publicacions periòdiques, diaris, llibres, etc.)
sobre educació.
o) Dirigeix i supervisa el manteniment de
la catalogació dels materials dipositats a la
biblioteca, i les eventuals migracions cap a
nous sistemes de catalogació.
—4

Altres característiques

Titulacions acadèmiques convenients:
Llicenciatura en Economia
Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació del sistema
educatiu.
Coneixement d’estadística.
Coneixement dels sistemes d’informació.
Coneixement d’anglès i francès (nivell alt).
codi del lloc de treball: DSSV-296
Nom del lloc: Servei d’Organització.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 27.
Complement específic: 29.705,16 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.
Formació específica: experiència en informàtica, experiència en organització administrativa, experiència en gestió administrativa, experiència en sistemes d’informació.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
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Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general, docents A.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Supervisar, controlar i fer el seguiment de
projectes de millora de gestió en l’àmbit del
Departament mitjançant l’estudi i l’anàlisi
dels sistemes de gestió, incloent-hi els aspectes funcionals dels sistemes d’informació, i fomentar l’ús de les tecnologies de la
informació i les comunicacions en les relacions internes i externes, d’acord amb la
normativa vigent, les directrius del superior
jeràrquic i els objectius estratègics del Departament, per tal d’incrementar la qualitat
dels serveis.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Coordinar els projectes d’organització,
modernització, millora i racionalització dels
aspectes funcionals dels sistemes d’informació, d’acord amb els objectius estratègics del Departament.
b) Elaborar les propostes de normativa interna i circulars, en relació amb l’entorn organitzatiu i els criteris de simplificació i racionalització administrativa.
c) Col·laborar amb l’Àrea de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions en la
definició de documents i guies d’estil dels
sistemes d’informació.
d) Gestionar el coneixement organitzacional del Departament tot elaborant conjuntament amb les diferents unitats administratives els sistemes d’indicadors de gestió o
estratègics corresponents.
e) Dissenyar, executar i avaluar els plans
i sistemes de gestió de qualitat que s’estableixin i proposar sistemes d’avaluació i
millora contínua dels serveis.
f) Col·laborar en el disseny i execució dels
plans de reestructuració organitzativa dels
recursos.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora projectes d’organització i proposa la racionalització de les normes, els
procediments, els circuits i els impresos per
a l’execució d’un procés dins d’un sistema
de gestió, i la millora i actualització dels ja
existents.
b) Orienta els sistemes de gestió a la consecució dels objectius del Departament i estableix els requisits funcionals dels sistemes
d’informació necessaris per assolir-los.
c) Estudia i elabora propostes de circulars i normativa interna per tal que s’adeqüin a l’entorn organitzatiu i de simplificació i racionalització administrativa, i en fa el
seguiment i l’avaluació.
d) Impulsa i promou la utilització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els processos de relació entre el Departament i els agents externs: els ciutadans,
els centres i els professors i, també, en les
comunicacions internes i vetlla per la simplificació i coherència d’aquestes relacions.
e) Participa juntament amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la definició de documents i guies
d’estil dels sistemes d’informació.
f) Dirigeix i coordina la implantació de
nous sistemes de gestió i supervisa l’ade-
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quació dels sistemes informàtics utilitzats,
amb l’objectiu de modernitzar-ne la gestió.
g) Fa estudis i propostes de millora dels
sistemes de gestió per tal d’aconseguir un
major grau d’eficiència.
h) Participa en el disseny i la implantació
de programes interdepartamentals dins del
seu àmbit d’actuació.
i) Coordina les peticions de les unitats descentralitzades, serveis territorials i centres,
per estandaritzar procediments de gestió.
j) Coordina l’inventari dels sistemes de
gestió, amb detall dels procediments administratius del Departament, impulsant i prestant ajuda per a l’elaboració dels no documentats.
k) Impulsa i promou l’elaboració d’eines
de suport a la direcció, sistemes d’indicadors estratègics i de gestió o d’avaluació
de polítiques públiques.
l) Recull les incidències relatives a aspectes funcionals de les aplicacions informàtiques i proposa solucions.
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Altres característiques

Titulacions acadèmiques convenients:
Llicenciatura en física. Llicenciatura en
matemàtiques. Enginyeria en informàtica.
Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació del sistema
educatiu.
Coneixement dels sistemes d’informació.
Coneixements en anàlisi d’organització i
funcional dels sistemes de gestió.
Coneixements en sistemes d’indicadors.
Coneixements en tècniques i metodologies de gestió de projectes.
codi del lloc de treball: DSSV-297
Nom del lloc: Servei de Pressupostos i Gestió Financera.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 27.
Complement específic: 31.125,84 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general.

c) Controlar i efectuar la comptabilitat interna de les operacions de la gestió pressupostària i dels documents comptables.
d) Coordinar totes les qüestions relacionades amb els ingressos i les despeses del
Departament.
e) Assessorar en matèria pressupostària
les unitats del Departament.
f) Supervisar les habilitacions del Departament i els fons de maniobra.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Coordina els serveis que participen en
l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost del Departament i dirigeix i supervisa
la documentació i els estudis que se’n deriven.
b) Dirigeix els estudis econòmics sobre
l’execució del pressupost i sobre els escenaris de despesa.
c) Analitza i controla l’execució del pressupost del Departament.
d) Supervisa els continguts de caràcter
econòmic dels expedients que impliquen
despesa.
e) Dirigeix la comptabilitat dels documents de caràcter econòmic al GECAT.
f) Ostenta la relació amb la Intervenció
Delegada, amb els òrgans corresponents
del Departament d’Economia i Finances i
amb d’altres departaments en matèria
econòmica i pressupostària.
g) Certifica l’existència de crèdit per a
qualsevol actuació de les diferents unitats
gestores.
h) Certifica, a efectes d’auditoria externa, l’estat de tramitació de documents de
pagament a creditors.
i) Dóna comptes dels ingressos per taxes i preus públics del Departament.
j) Dirigeix la gestió de la devolució d’ingressos indeguts i de fiances a retornar.
k) Assessora en la informatització de processos de caràcter econòmic o comptable.
l) Assessora i dóna instruccions, en matèria pressupostària a les unitats del Departament.
m) Coordina la dotació de fons a justificar
a les habilitacions i en supervisa la gestió econòmica.
n) Coordina i dirigeix la tramitació i els pagaments corresponents a indemnitzacions
per raó de comissió de serveis, participació
de tribunals o altres.
o) Supervisa la gestió per a l’adquisició
de bitllets de transport o allotjaments.
p) Supervisa l’elaboració de respostes a
les preguntes parlamentàries de contingut
econòmic.
—4

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Supervisar, controlar i fer el seguiment de
la gestió pressupostaria i comptable del Departament i preparar l’avantprojecte de pressupost, d’acord amb la normativa vigent i
les directrius del superior jeràrquic, per tal
de donar compliment a la legislació financera i pressupostària.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Coordinar i preparar l’avantprojecte del
pressupost del Departament.
b) Efectuar el seguiment del pressupost
del Departament.

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa pressupostària i econòmica.
Coneixements en gestió econòmica,
comptable i pressupostària.
Coneixement de les normes de procediment administratiu.
Coneixement de la normativa bàsica de
contractació.
codi del lloc de treball: DSSV-298
Nom del lloc: Servei de Contractacions i
Subministraments.
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Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grups: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general, cos de gestió d’administració/escala de gestió d’administració general.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Supervisar, controlar i fer el seguiment de
la contractació administrativa, altres justificacions de despeses del Departament i la
gestió dels crèdits i magatzems de Secretaria General, d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic,
per tal de proveir eficaç i eficientment els
serveis, obres i subministraments necessaris per al funcionament de les dependències administratives del Departament.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Efectuar la contractació d’obres, serveis i subministraments de les unitats del Departament.
b) Gestionar les meses de contractació i
la Comissió de Subministraments del Departament.
c) Representar el Departament a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.
d) Coordinar l’elaboració de la proposta
de l’avantprojecte de pressupost del Gabinet del/de la Conseller/a i la Secretaria
General i gestionar la seva execució.
e) Preparar i tramitar els convenis amb
institucions, entitats i administracions relacionats amb les activitats del Gabinet del/
de la Conseller/a i la Secretaria General.
f) Gestionar els magatzems de material
per a serveis administratius.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Avalua i coordina les necessitats de
contractació d’obres, serveis, consultoria i
assistència i subministraments del Departament, establint els procediments i circuits
administratius més adequats i criteris unificadors.
b) Supervisa i tramita els expedients de
contractació administrativa d’obres, serveis,
consultoria i assistència i subministraments
del Departament.
c) Assessora en matèria d’adjudicació de
contractes, incidències contractuals, gestió
i execució de crèdits pressupostaris.
d) Participa com a vocal a les meses de
contractació i la Comissió de Subministraments del Departament.
e) Representa el Departament a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.
f) Coordina l’elaboració de la proposta de
l’avantprojecte del pressupost del Gabinet
del Conseller/a i de la Secretaria General.
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g) Gestiona l’execució del pressupost del
Gabinet del/de la conseller/a i de la Secretaria General, i n’estableix els procediments
contractuals i les autoritzacions pertinents.
h) Supervisa, prepara i tramita convenis i
subvencions amb institucions, entitats i administracions relacionats amb les activitats
del Gabinet del/de la conseller/a i de la Secretaria General.
i) Supervisa la gestió de crèdits derivats
del funcionament i activitats dels serveis administratius del Departament.
j) Coordina i supervisa la gestió dels subministraments i magatzems de material per
a serveis administratius.
k) Organitza i estableix procediments i circuits administratius adequats a la gestió de
les matèries de la seva competència.
l) Elabora informes i estadístiques i facilita dades globals de gestió respecte a les
matèries de la seva competència.
—4

Altres característiques

Titulacions acadèmiques convenients:
Llicenciatura en Dret. Llicenciatura en
Economia
Altres coneixements:
Coneixement de la normativa i la gestió
de contractació administrativa.
Coneixements en gestió econòmica i
pressupostaria.
Coneixement de les normes de procediment administratiu.
codi del lloc de treball: DSSG-299
Nom del lloc: responsable d’assessorament
tècnic de personal d’administració i serveis.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 27.
Complement específic: 24.316,68 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general.
Titulació específica: llicenciatura en dret.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Assessorar tècnicament sobre els diferents àmbits d’actuació i competència de la
Subdirecció General de Personal d’Administració i Serveis, d’acord amb les normes
vigents, les directius establertes i els acords
adoptats, per tal de millorar la qualitat de la
gestió del personal i optimitzar els recursos
disponibles.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar informes en relació amb els
diferents àmbits d’actuació i competència
de la Subdirecció General de Personal d’Administració i Serveis.
b) Fer el seguiment de les normes, instruccions, directrius i acords que afecten el
personal d’administració i serveis per a la
seva difusió i aplicació en la gestió del personal.

c) Fer propostes per a la millora de la gestió del personal d’administració i serveis.
d) Participar en òrgans de gestió, de negociació de condicions de treball, i grups
de treball relacionats amb els àmbits de
competència de la Subdirecció General de
Personal d’Administració i Serveis.
e) Col·laborar en els processos d’avaluació i desenvolupament competència de la
Subdirecció General.
f) Col·laborar en la coordinació de les relacions sindicals i assessorar tècnicament
sobre les propostes que es plantegen per
les parts en les matèries de negociació.
g) Col·laborar en el desenvolupament i
aplicació de les mesures de prevenció dels
riscos laborals del personal d’administració
i serveis als efectes de garantir la seva salut, participant en els òrgans de representació quan s’escaigui i assessorant sobre
aquesta matèria.
h) Col·laborar en la coordinació dels serveis territorials per tal de garantir la unitat
de criteri i actuació en la gestió i oferir el
suport tècnic necessari.
i) Coordinar i donar el suport tècnic necessari en les matèries que de forma transversal afecten la gestió del personal d’administració i serveis i realitzar propostes que
permetin la seva millora.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora informes en relació amb les diferents àrees d’actuació de la Subdirecció
General de Personal d’Administració i Serveis: selecció de personal, provisió de llocs
de treball, situacions administratives, organització i estructura, règim disciplinari, compatibilitat d’activitats, permisos i llicències,
adaptacions i canvis de lloc de treball per
motius de salut laboral, relacions sindicals,
retribucions, etc.
b) Elabora informes jurídics en relació
amb els recursos i reclamacions presentats
en matèria de personal d’administració i
serveis en via administrativa, contenciosa
administrativa i social.
c) Fa el seguiment i l’anàlisi de la normativa, la jurisprudència, les instruccions,
i els convenis i acords d’aplicació a la gestió
del personal amb vinculació funcionarial i
laboral i proposa, si escau, l’adequació o
modificació dels actes i procediments administratius que se’n deriven.
d) Elabora propostes per a la millora de
la qualitat tècnica i simplificació dels processos que afecten la gestió del personal i
la coordinació administrativa de les unitats
implicades (procediments, estructures, circuits administratius, etc.).
e) Elabora propostes i/o revisa els projectes normatius que afecten l’àmbit d’actuació de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.
f) Fa la revisió tècnica i jurídica de les disposicions, instruccions, actes administratius
i documents que es generen en la Subdirecció General per tal que s’adeqüin a les
normes vigents.
g) Participa en òrgans de selecció i provisió de llocs de treball.
h) Participa en reunions i grups de treball
relacionats amb la gestió de personal i trasllada a les unitats afectades els acords
adoptats.
i) Participa en comissions i òrgans de re2445

presentació i/o assessora la Subdirecció
General de Personal d’Administració i Serveis en l’àmbit de les relacions sindicals i en
la determinació de les condicions de treball
del personal.
j) Participa en la implantació dels processos d’avaluació i desenvolupament que
competen a la Subdirecció General.
k) Analitza, fa el seguiment i avalua els
resultats dels processos i tecnologies de
nova implantació en la gestió del personal.
l) Participa en la formació interna del personal en matèries relacionades amb la gestió del personal.
m) Elabora informes i propostes de resposta en relació amb els assumptes que,
puntualment o de forma periòdica, es plantegen davant la Subdirecció General (queixes Sindicatura de Greuges, preguntes
parlamentàries, plataformes d’organitzacions sindicals, etc.).
n) Elabora i proposa instruccions i circulars per a l’adequada coordinació dels serveis territorials.
o) Trasllada, proposa i fa el seguiment de
les avaluacions del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals al personal d’administració
i serveis als efectes de l’adopció de les
mesures de prevenció necessàries, en coordinació amb les unitats afectades.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa de funció
pública i de la reglamentació específica en
les matèries pròpies de la gestió del personal.
Coneixement de la normativa laboral general i de les normes convencionals específiques de l’àmbit de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Coneixement de l’organització, funcionament i estructura del Departament.
Coneixement de les normes de procediment administratiu.
Coneixement del funcionament i àmbit
d’aplicació dels processos i tecnologies aplicables a la gestió del personal.
codi del lloc de treball: DSSG-300
Nom del lloc: responsable de qualitat dels
sistemes d’informació.
Unitat directiva: Direcció de serveis.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; docents A.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Desenvolupar el concepte de qualitat de
les tecnologies de la informació i de les comunicacions, d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic,

Full de disposicions i actes administratius

per tal de definir-ne els mètodes de desenvolupament.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Participar en la definició del mètode de
desenvolupament de projectes de les tecnologies de la informació i les comunicacions al Departament.
b) Elaborar els indicadors de qualitat del
servei de tecnologies de la informació i les
comunicacions subministrat per l’Àrea de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
c) Desenvolupar els estàndards de seguretat de les tecnologies de la informació i
les comunicacions i controlar el seu compliment d’acord amb les directrius del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació.
d) Proposar accions que facin que l’Àrea
de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions tingui una orientació a projectes.
e) Coordinar i donar suport al compliment
de la normativa sobre protecció de dades
en el Departament.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Defineix i difon el mètode de desenvolupament dels projectes del Departament.
b) Defineix i controla els indicadors de
qualitat de les tecnologies de la informació
i de les comunicacions al Departament, en
recull i processa les dades i en redacta informes.
c) Fa el seguiment dels estàndards de seguretat.
d) Promou accions de millora contínua.
e) Col·labora i assegura el compliment de
la normativa sobre protecció de dades dins
de l’àmbit del Departament.
—4

Altres característiques

Titulacions acadèmiques convenients:
Enginyeria en informàtica
Altres coneixements:
Coneixement de les metodologies de desenvolupament de projectes i de gestió del
servei i millora continua.
Coneixements en direcció i gestió de projectes de tecnologies de la informació i les
comunicacions.
Coneixement de la gestió de les contractacions.
Coneixements d’auditoria informàtica.
codi del lloc de treball: DSSG-301
Nom del lloc: responsable d’arquitectura
tecnològica.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
y alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general, docents A.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:

Definir i gestionar les plataformes tecnològiques del Departament, d’acord amb la
normativa vigent i les directrius del superior
jeràrquic, per tal de garantir un correcte
funcionament de les comunicacions internes
i externes del Departament.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Definir les plataformes tecnològiques
educatives dels servidors mitjans i grans del
Departament que inclouen les comunicacions de veu i dades, el maquinari, l’electrònica de xarxa, els sistemes operatius i la
plataforma de programari base (servidor
web, servidor d’aplicacions i servidor de
dades).
b) Assegurar el nivell de servei vint-i-quatre hores els set dies de la setmana de les
plataformes web educatives i dels serveis
d’informàtica de gestió hostatjats a les plataformes del Departament que ho requereixin.
c) Estudiar la implementació de noves
tecnologies per ser aplicades en els àmbits
de gestió educativa.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Monitoritza les comunicacions de dades de la xarxa educativa.
b) Monitoritza les comunicacions de dades de la xarxa corporativa.
c) Monitoritza el servidor educatiu SUN
15000.
d) Controla els sistemes operatius dels
servidors del Departament.
e) Fa anàlisis del mercat de noves tecnologies per ser aplicades en els àmbits de
gestió i la informàtica educativa.
f) Analitza les noves tecnologies i fa estudis comparatius de les eines tecnològiques.
—4

Altres característiques

Titulacions acadèmiques convenients:
Enginyeria en informàtica
Altres coneixements:
Coneixement de les arquitectures tecnològiques complexes basades en comunicacions públiques, xarxes locals, servidors de
gamma alta i PC.
Coneixements en seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
codi del lloc de treball: DSSG-302
Nom del lloc: responsable de projectes de
les tecnologies de la informació i les comunicacions per a la gestió.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
—2

Requisits de participació

Grups: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/escala de gestió d’administració general; docents A; docents B.
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—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Mantenir operatius i desenvolupar els sistemes d’informació, d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic, per tal d’orientar la gestió diària del
Departament.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Gestionar els recursos propis o aliens
dedicats al manteniment evolutiu/correctiu/
perfectiu dels sistemes d’informació que ja
es trobin en producció.
b) Planificar els nous desenvolupaments
necessaris d’acord amb les peticions de les
unitats del Departament i l’estratègia de
sistemes d’informació del Departament.
c) Assessorar el/la director/a de l’Àrea de
les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Coordina els recursos assignats.
b) Fa el seguiment dels proveïdors externs.
c) Prepara els plecs tècnics.
d) Planifica el desenvolupament.
e) Defineix estratègies.
f) Dirigeix reunions de gestió.
g) Realitza informes tècnics.
h) Gestiona els projectes.
—4

Altres característiques

Titulacions acadèmiques convenients:
Enginyeria en Informàtica
Altres coneixements:
Coneixements en teoria de direcció i gestió de projectes de tecnologies de la informació i les comunicacions.
Coneixement de les metodologies de desenvolupament de projectes.
Coneixement de les arquitectures de programari d’aplicacions basades en host i en
Internet.
Coneixement de la gestió de les contractacions.
codi del lloc de treball: DSSG-303
Nom del lloc: responsable d’anàlisi de noves tecnologies.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; docents A.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Analitzar i comparar noves tecnologies,
d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic, per tal de recomanar-ne la introducció i establir-ne els àmbits
d’aplicació.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Detectar tecnologies emergents als
mercats que puguin ser útils al Departament.
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b) Realitzar estudis i comparacions de
noves tecnologies.
c) Analitzar el cost/benefici de la introducció de les tecnologies emergents.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Detecta noves tecnologies que es puguin dedicar a l’àmbit de gestió o educatiu.
b) Analitza i fa els estudis d’oportunitat
d’adquisició de les noves tecnologies analitzades.
—4

Altres característiques

Titulacions acadèmiques convenients:
Enginyeria en informàtica.
Altres coneixements:
Coneixement de les arquitectures tecnològiques complexes amb comunicacions públiques, xarxes locals, servidors de gamma
alta i PC.
Coneixement de les noves tecnologies basades en equipaments de tecnologies de la
informació i les comunicacions, tant informàtics com audiovisuals de darrera generació.
Coneixement de les tecnologies de
benchmarking sobre noves tecnologies.
Coneixements bàsics de seguretat de tecnologies de la informació i les comunicacions.
Coneixement de l’ús de les noves tecnologies.
codi del lloc de treball: PDSC-304
Nom del lloc: Secció de Gestió del Personal Interí Docent.
Unitat directiva: Direcció General de Personal Docent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 24.
Complement específic: 12.348,24 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Gestionar i tramitar el procediment d’accés a la borsa d’interins/es i substituts/es
docents no universitaris i els processos de
substitucions del personal docent no universitari amb la coordinació de les actuacions dels Serveis Territorials del Departament, així com proposar millores en la gestió
mecanitzada d’aquests procediments,
d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic, per tal de donar
cobertura a les incidències del personal
docent no universitari.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Coordinar el procediment de gestió de
la llista d’aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.
b) Gestionar i tramitar les accions relati-

ves als procediments d’accés a les borses
d’interins/nes i substituts/es.
c) Tramitar i coordinar els nomenaments
del personal interí docent.
d) Elaborar estudis i fer el seguiment dels
procediments per cobrir les substitucions
del personal docent.
e) Coordinar l’actuació dels serveis territorials del Departament en la gestió dels nomenaments dels substituts docents.
f) Proposar millores en la gestió mecanitzada del procediment de selecció dels interins/nes i substituts.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Prepara i coordina la informació pública de les llistes baremades del personal
docent no universitari que ha prestat serveis i de les persones aspirants que ingressen a la borsa de personal docent no universitari.
b) Coordina les actuacions dels diferents
serveis territorials del Departament en relació amb la gestió diària de la borsa d’interins.
d) Proposa i fa el seguiment dels calendaris d’actuació dels procediments d’accés
a la borsa d’interins.
e) Gestiona els procediments d’accés a
les borses d’interins de cada cos docent no
universitari.
f) Elabora les estadístiques mensuals referents als nomenaments de substituts, en
cada cos i especialitat docent.
g) Recull les dades necessàries per preparar els estudis de l’evolució mensual de
la gestió de substitucions, per especialitats i cossos docents.
h) Facilita la informació sobre la gestió de
vacants i substitucions per personal interí
que serà tramesa als representants sindicals de les juntes de personal.
i) Fa el seguiment econòmic de la despesa mensual de les quotes pressupostàries assignades a les substitucions en cada
cos docent, i per àmbits territorials.
j) Elabora els criteris i procediments per
tal que els serveis territorials del Departament actuïn coordinadament en la gestió
dels efectius disponibles en la borsa d’interins i substituts.
k) Analitza els resultats del procediment
informatitzat de gestió de vacants i substitucions docents.
l) Controla la implantació i eficàcia dels
nous sistemes informàtics referents a la
gestió diària de nomenament de substituts
i de la borsa d’interins.
m) Proposa millores en la gestió mecanitzada per cobrir vacants i substitucions en
règim d’interinitat.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació del sistema
educatiu.
Coneixement de la normativa de personal docent no universitari i de funció pública en general.
Coneixement de les aplicacions informàtiques i de les tecnologies i sistemes d’informació d’ús per a la gestió del personal
docent no universitari.
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codi del lloc de treball: PDSG-305
Nom del lloc: coordinador/a dels sistemes
d’informació del professorat.
Unitat directiva: Direcció General de Personal Docent.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Coordinar i planificar l’elaboració, la implantació i l’actualització dels sistemes d’informació de gestió del professorat no universitari, d’acord amb la normativa vigent,
les directrius del superior jeràrquic i les directrius tècniques de l’Àrea de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions, per
tal de garantir una correcta execució dels
processos informàtics de gestió del personal docent no universitari.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Proposar projectes informàtics en relació amb la gestió del professorat i exercir
d’interlocutor/a amb l’Àrea Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions.
b) Elabora el pla anual d’actuacions dels
sistemes d’informació del personal docent
no universitari, d’acord amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
c) Dirigir i controlar els projectes informàtics, la validació de les especificacions, la
implantació efectiva i l’avaluació dels resultats.
d) Promoure el desenvolupament dels
projectes de modernització, racionalització
i millora dels processos informàtics orientats a l’eficàcia i qualitat de la gestió del professorat.
e) Promoure l’ús de les noves tecnologies.
f) Supervisar i coordinar la promoció i formació referent a la implantació dels projectes informàtics dels sistemes de gestió del
professorat a les unitats de la Direcció
General de Personal Docent i als Serveis
Territorials del Departament.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Impulsa la definició dels projectes informàtics de gestió del personal docent no
universitari, d’acord amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
(TIC).
b) Actua com interlocutor i representant
de la Direcció General de Personal Docent
en les reunions i actes relacionats amb la
gestió dels sistemes d’informació.
c) Defineix els elements dels sistemes
d’informació, d’acord amb l’Àrea TIC.
d) Elabora el pla anual d’actuacions dels
sistemes d’informació, d’acord amb l’Àrea
TIC, i la memòria de la planificació anual.
e) Fa el seguiment del calendari d’actuació dels projectes informàtics.
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f) Coordina, valida i avalua els nous projectes informàtics que s’han d’incorporar a
la gestió del personal docent no universitari
i n’estableix les prioritats i la planificació.
g) Elabora informes sobre la proposta, la
implantació i els resultats dels projectes informàtics.
h) Fa propostes de millora per l’agilització i eficàcia del rendiment de les aplicacions informàtiques.
i) Promou l’ús de les noves tecnologies
en les unitats de la Direcció General de Personal Docent i dels Serveis Territorials del
Departament.
j) Assessora a les unitats de la Direcció
General de Personal Docent i als Serveis Territorials en relació als processos informàtics
i la detecció de noves necessitats.
k) Fa propostes per impulsar l’ús de les
noves tecnologies per part del personal
docent no universitari en aquells processos
de tramitació administrativa en què ha de
participar.
l) Prepara i coordina la formació de les
aplicacions informàtiques de gestió de personal docent no universitari i en supervisa
els manuals d’usuari.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa de personal docent no universitari i de funció pública en general.
Coneixements en anàlisi, disseny, planificació i aplicació de projectes informàtics relacionats amb la gestió del personal docent
no universitari.
Coneixement de les aplicacions informàtiques i de les tecnologies i els sistemes
d’informació d’ús per a la gestió del personal docent no universitari.
codi del lloc de treball: PDSV-306
Nom del lloc: Servei de Plantilles i Programació de Personal Docent.
Unitat directiva: Direcció General de Personal Docent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grups: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/escala de gestió d’administració general.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Confeccionar la proposta de plantilles del
professorat i dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents públics no
universitaris dependents del Departament,
d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic, per tal de garantir la dotació dels recursos humans necessaris per a la prestació del servei.

3.2 Finalitats/funcions:
a) Confeccionar la proposta de les plantilles de professorat dels centres docents
públics d’ensenyament infantil i primari,
secundari, de persones adultes i règim especial, i centres de formació.
b) Fer el seguiment de les plantilles de
professorat dels serveis educatius, programes educatius, suport a la docència i Inspecció d’Educació.
c) Definir els llocs vacants dels centres
docents públics per a les convocatòries de
provisió de llocs de treball.
d) Gestionar el procés de selecció de directors/es dels centres docents públics i fer
el seguiment dels càrrecs directius i de
coordinació dels centres docents públics i
dels serveis educatius.
e) Realitzar estudis i propostes de millora
en la confecció de les plantilles i definició de
llocs de treball dels centres docents públics.
f) Coordinar i orientar la gestió que en matèria de plantilles tinguin encomanada els
serveis territorials.
g) Facilitar dades per a l’elaboració de les
ofertes d’ocupació públiques de personal
docent.
h) Participar en les comissions o grups
de treball que es puguin constituir en relació amb les plantilles dels centres docents
públics.
i) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Analitza la normativa relacionada amb
el desenvolupament de les activitats educatives pel que fa a la seva repercussió en
la definició del càlcul i dels llocs de treball
docents no universitaris, així com dels càrrecs directius i de coordinació dels centres
públics no universitaris.
b) Estableix les pautes i criteris tècnics
de confecció de la proposta de plantilles de
llocs de treball i de càrrecs.
c) Elabora la proposta de publicació al
DOGC de les plantilles de llocs de treball
i de les vacants.
d) Defineix els llocs de treball vacants per
a les convocatòries de provisió.
e) Coordina i orienta la gestió dels serveis territorials en matèria de plantilles.
f) Gestiona el procés de selecció de directors/es de centres docents públics no
universitaris.
g) Proposa millores en la gestió de la confecció de les plantilles de llocs de treball i
càrrecs.
h) Realitza estudis i previsions conduents
a facilitar l’anàlisi tant de l’evolució com de
la planificació dels llocs de treball.
i) Participa en reunions de treball i assisteix a reunions amb membres d’altres unitats del Departament per tractar qüestions
relacionades amb plantilles i càrrecs.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de l’ordenació del sistema
educatiu.
Coneixement de la normativa de personal docent no universitari i de funció pública en general.
Coneixement de la normativa relativa als
càrrecs directius i de coordinació dels centres educatius.
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codi del lloc de treball: PDSV-307
Nom del lloc: Servei de Gestió de Recursos
i Mesures de Seguretat i Salut.
Unitat directiva: Direcció General de Personal Docent.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament
—2

Requisits de participació

Grups: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/escala de gestió d’administració general; tots
els cossos especials dels grups A i B; docents A i B.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Gestionar el desenvolupament de l’execució de les actuacions en matèria de seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals que es duen a terme al Departament,
d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic, per tal de
garantir una gestió coherent i eficient dels
recursos destinats a aquestes matèries.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Coordinar el desenvolupament de
l’execució i fer el seguiment de les actuacions preventives que es portin a terme en el
Departament.
b) Establir els procediments d’actuació
per facilitar l’execució i seguiment de les mesures preventives proposades pel Servei de
Prevenció de Riscos Laborals.
c) Coordinar les actuacions preventives
de seguiment dels serveis territorials per tal
de garantir la coherència de les actuacions
que es portin a terme en matèria de prevenció de riscos laborals en el Departament.
d) Formar part, de manera estable i permanent, de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals i de la Comissió
d’Acció Social del Personal Docent no Universitari i elaborar les propostes i informes
que es debatran en el si de les comissions.
e) Coordinar les actuacions dels comitès
de seguretat i salut laboral.
f) Elaborar i facilitar la informació als/les
delegats/delegades de prevenció en els òrgans de participació en matèria de riscos
laborals.
g) Impulsar els acords establerts pels comitès de seguretat i salut laboral i per la
comissió paritària de prevenció de riscos.
h) Impulsar la negociació i coordinar la
gestió del Fons d’Acció Social del personal docent i les convocatòries d’ajuts al
professorat i assessorar els serveis territorials sobre aquesta matèria.
i) Coordinar els estudis i anàlisis sobre la
salut per la millor gestió dels recursos i la
prevenció i impulsar els protocols que se’n
derivin.
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j) Gestionar, impulsar i fer el seguiment
de les actuacions informatives i formatives
sobre prevenció de riscos laborals planificades pel Departament.
k) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Desenvolupa, executa i avalua els
plans d’actuacions de seguretat i salut del
Departament.
b) Impulsa la implementació de les campanyes institucionals en matèria de seguretat i salut.
c) Gestiona l’execució que fan les unitats
orgàniques del Departament de les mesures d’adaptació dels llocs de treball proposades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals adreçades a tot el personal.
d) Participa en les sessions de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals
i en fa la convocatòria.
e) Coordina les sessions de la Comissió
d’acció social del personal docent no universitari.
f) Coordina les actuacions dels comitès
de seguretat i salut.
g) Impulsa la negociació del contingut i
el calendari del Fons d’Acció Social del personal docent no universitari i en controla els
crèdits pressupostaris.
h) Executa les actuacions generals del
Fons d’Acció Social i dels ajuts al personal
docent no universitari per a activitats realitzades fora dels centres i resol els recursos
que es presentin.
i) Gestiona i executa les mesures de salut adreçades al personal docent no universitari i al personal d’administració i serveis.
j) Estableix els procediments necessaris
per a garantir la formació en matèria de seguretat i salut adreçada al personal docent
no universitari i al personal d’administració
i serveis.
k) Informa respecte els recursos i reclamacions que s’interposin contra el Departament en relació amb les seves competències.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa i la gestió
de la prevenció de riscos laborals.
Coneixement de l’estructura i organització dels centres educatius no universitaris i
del Departament.
Coneixement sobre la regulació, l’organització i el funcionament dels órgans de
participació en matèria de riscos laborals.
Coneixements de planificació preventiva i de l’elaboració de programes de seguretat i salut.
Coneixement dels procediments i protocols sobre adaptacions de llocs de treball.
codi del lloc de treball: PDSG-308
Nom del lloc: responsable de plans i programes en matèria de seguretat i salut.
Unitat directiva: Direcció General de Personal Docent.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 24.
Complement específic: 18.836,16 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: singular.

—2

Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
i alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior
d’administració/escala superior d’administració general; tots els cossos especials
del grup A.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Assessora tècnicament a la Subdirecció
General de Seguretat i Salut sobre els plans
i programes en matèria de seguretat i salut,
d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic, per tal de potenciar una intervenció de qualitat i el desenvolupament humà i professional del
personal.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Elaborar informes en relació als diferents àmbits d’actuació i competència de la
Subdirecció General de Seguretat i Salut, en
concret en relació als plans i programes en
matèria de seguretat i salut.
b) Fer propostes per a la millora de l’organització i les actuacions en matèria de seguretat i salut.
c) Participar en la planificació i en l’avaluació d’actuacions en matèria de seguretat i salut.
d) Col·laborar en el seguiment de les actuacions dels plans i programes d’actuació
preventiva de seguretat i salut.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora informes sobre el seguiment
de les mesures de seguretat i salut i de prevenció.
b) Informa sobre el coneixement organitzatiu pel que fa a la seguretat i salut i elabora amb la resta d’unitats implicades els
instruments i estratègies necessaris.
c) Analitza les condicions organitzatives
i funcionals que poden facilitar la implementació de les actuacions de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut.
d) Participa en reunions de coordinació
de les unitats implicades en la gestió de
mesures de seguretat i salut.
e) Col·labora en la planificació i coordinació de les actuacions que es realitzin amb
institucions alienes al Departament en matèria de seguretat i salut.
f) Fa el seguiment de les actuacions preventives dutes a terme per les diferents
unitats dels serveis centrals i dels serveis
territorials del Departament.
g) Fa el seguiment de la gestió relacionada amb la millora de les condicions de
treball i la protecció de la seguretat i salut
del personal.
h) Realitza els estudis necessaris per a
l’elaboració de la memòria i programació
anual del Servei de Gestió de Recursos i
Mesures de Seguretat i Salut.
i) Elabora informes sobre l’evolució de
l’absentisme per incapacitat temporal del
personal docent no universitari.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa de seguretat i salut i prevenció de riscos laborals.
2449

Coneixements de planificació preventiva i
elaboració de programes de seguretat i salut.
Coneixement de la normativa i la gestió
dels processos d’incapacitat temporal i
permanent aplicables al personal docent no
universitari i al personal d’administració i
serveis.
Coneixement de l’estructura i organització dels centres educatius del Departament.
codi del lloc de treball: CESC-309
Nom del lloc: Secció de Coordinació i Assessorament en Matèria de Centres Educatius.
Unitat directiva: Direcció General de Centres Educatius.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 23.
Complement específic: 10.678,44 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grup/s: A
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració general/escala superior d’administració general.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Conèixer l’estructura i la gestió que desenvolupa cadascuna de les àrees funcionals
que integren la Direcció General de Centres
Educatius per tal de coordinar i gestionar el
tractament de la informació que sigui requerida des de qualsevol àmbit extern a aquesta unitat directiva, així com assessorar jurídicament el/la director/a general en totes
aquelles matèries que afectin les seves atribucions, d’acord amb la normativa vigent.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Fer el seguiment de convenis amb diferents institucions per al desenvolupament
d’actuacions que són competència de la
Direcció General.
b) Donar suport al/a la director/a general
per coordinar i facilitar la informació derivada de la gestió de la Direcció General, especialment pel que fa a donar resposta als
requeriments d’altres òrgans institucionals.
c) Donar suport jurídic al/la director/a general en els assumptes que afecten les
seves atribucions i, en particular, en relació
amb l’elaboració de les normes que hagi de
dictar o elevar en ús de les seves competències.
d) Coordinar la informació i fer les propostes de resolució relatives als recursos
que es presentin davant el/la director/a
general.
e) Qualsevol altra que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Gestiona el seguiment dels convenis
que la Direcció General formalitza amb diferents institucions.
b) Elabora els informes jurídics que li demana el/la director/a general sobre la tramitació de la normativa que afecti les competències de la Direcció General.
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c) Tramet la informació de la normativa a
les unitats del Departament.
d) Cerca la informació necessària i elabora la proposta de resposta sobre diverses iniciatives parlamentàries.
e) Cerca la informació necessària i elabora informes sobre compliments de resolucions del Parlament de Catalunya.
f) Cerca la informació i elabora informes
que siguin demanats pel Gabinet del/de
la Conseller/a.
g) Cerca la informació necessària i elabora els informes sobre queixes del Síndic
de Greuges de Catalunya i del Defensor del
Pueblo estatal.
h) Recopila la informació i demana els expedients i els informes als serveis territorials per preparar les resolucions dels recursos d’alçada.
i) Redacta les propostes de resolució dels
recursos presentats davant del/de la director/a general.
j) Fa la notificació de la resolució a les persones interessades.
k) Redacta els informes sobres consultes jurídiques que es demanin al/a la director/a general sobre l’àmbit de les seves competències.
l) Coordina i elabora la informació i la documentació sobre els recursos contenciosos
que es presenten davant la Direcció General
i que li siguin requerits per l’Assessoria Jurídica del Departament, sobre la gestió de
preinscripció i matrícula de l’alumnat.
m) Atén les consultes i elabora la informació que li sigui requerida pel Gabinet
Jurídic de la Generalitat de Catalunya sobre
la gestió de preinscripció i matrícula de
l’alumnat.
—4

Altres característiques

Titulacions acadèmiques convenients:
Llicenciatura en Dret.
Altres coneixements:
Coneixement de les normes de l’àmbit de
competència i de gestió de la Direcció General de Centres Educatius.
Coneixement de les normes del procediment administratiu.
Coneixement del procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general.
Coneixements en redacció d’informes i
propostes de resolució.
Coneixement de llenguatge administratiu
i jurídic.
Coneixement de les eines informàtiques
de l’entorn Windows.
codi del lloc de treball: S5SV-310
Nom del lloc: Servei de Personal Docent.
Unitat directiva: Serveis Territorials a Girona.
Localitat: Girona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 26.
Complement específic: 27.803,40 euros.
Jornada/horari: dedicació especial.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grup: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/escala de gestió d’administració general.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Coordinar i supervisar la gestió administrativa i de nòmina del personal docent no
universitari en l’àmbit dels Serveis Territorials, d’acord amb la normativa vigent i les
directrius del superior jeràrquic, per tal d’optimitzar els recursos humans disponibles.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Gestionar els assumptes relatius al personal docent que presta els seus serveis en
l’àmbit territorial, d’acord amb les directrius
de la Direcció General de Personal Docent,
i gestionar-ne la nòmina.
b) Estudiar, gestionar i fer propostes en
relació amb les plantilles d’efectius docents
dels centres educatius adscrits a l’àmbit
territorial.
c) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Coordina i fa el seguiment de les convocatòries de provisió de llocs de treball
docents no universitaris.
b) Coordina i fa el seguiment de les convocatòries de processos selectius per l’accés a la condició de funcionari del personal
docent no universitari.
c) Supervisa la gestió i declaració de jubilacions, renúncies, excedències, llicències i permisos i altres situacions administratives del personal docent no universitari,
i assessora els interessats en relació amb
la normativa reguladora.
d) Supervisa les diligències i emet els certificats corresponents a les preses de possessió i cessament del personal docent no
universitari.
e) Coordina la confecció de la nòmina i
l’aplicació dels diferents règims de previsió
social, així com l’aplicació de les retencions
judicials, els reintegraments, l’emissió de les
liquidacions d’havers i les cartes de pagament.
f) Coordina i fa el seguiment del reconeixement de serveis previs, triennis i estadis
de promoció docent.
g) Avalua i fa propostes en relació amb
les plantilles d’efectius docents dels centres
d’educació infantil i primària i dels instituts
d’ensenyament secundari, per tal d’adequar-les a les necessitats d’escolarització
dels alumnes, amb la supressió, transformació o creació de llocs de treball.
h) Gestiona els processos de mobilitat del
personal docent no universitari afectat per
la supressió del lloc de treball com a conseqüència de la modificació de la plantilla.
i) Gestiona la contractació i el cessament
del personal laboral que imparteix ensenyaments de religió i d’altres professors especialistes, en els centres docents públics no
universitaris.
j) Coordina i fa el seguiment dels nomenaments per ocupar llocs de treball docent
no universitaris (comissions de servei, funcionaris en pràctiques, interins, substituts,
etc.).
k) Fa el seguiment de les baixes per incapacitat temporal del personal docent no
2450

universitari i proposa, en determinats supòsits, el seu control per part de l’ICAM.
l) Coordina i fa el seguiment en la tramitació de les llicències per incapacitat permanent tant en el règim de MUFACE com
en el de la Seguretat Social.
m) Emet certificats en relació amb les
dades contingudes en els expedients del
personal docent no universitari de la seva
competència.
n) Gestiona la incoació d’expedients disciplinaris i contradictoris, així com l’aplicació de les sancions corresponents.
o) Coordina i fa el seguiment de les convocatòries d’inscripció en llistes d’aspirants
disponibles per accedir a la condició de
personal interí docent no universitari.
p) Coordina i fa el seguiment de les convocatòries d’ajuts del fons d’acció social i
dels ajuts de sortides del personal docent
no universitari.
q) Supervisa l’actualització permanent del
Sistema d’Informació de Personal docent no
universitari i de l’arxiu general del Servei.
r) Dissenya impresos i models de documents d’ús intern i extern.
s) Supervisa i dóna instruccions respecte de la tramitació de les diferents reclamacions i recursos administratius que es puguin presentar en relació als diferents
procediments administratius de la seva responsabilitat.
t) Realitza el tràmit d’audiència dels diversos expedients que afecten el personal
docent no universitari.
u) Elabora propostes de resolució i resolucions en relació amb incidències i situacions administratives.
v) Supervisa la gestió del procés de nomenament i cessament dels diferents càrrecs directius, de coordinació i tutories i la
valoració de l’exercici de la direcció de centres docents no universitaris per abonament
del complement de consolidació.
w) Assisteix a les diferents reunions i comissions de què forma part i/o per indicació del/ de la director/a dels Serveis Territorials.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa de funció
pública.
Coneixement de la normativa de personal docent no universitari i del sistema educatiu.
Coneixement de la normativa laboral i dels
règims de previsió social.
Coneixements en matèria de definició i
provisió de llocs de treball.
Coneixement de les normes de procediment administratiu.
Coneixements en gestió de personal docent no universitari.
codi del lloc de treball: S5SC-311
Nom del lloc: Secció d’Administració.
Unitat directiva: Serveis Territorials a Girona.
Localitat: Girona.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 24.
Complement específic: 12.348,24 euros.
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Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grup: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/escala de gestió d’administració general.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Administrar els mitjans materials i econòmics necessaris per al bon funcionament de
les oficines administratives dels Serveis
Territorials, així com l’atenció i la informació
general al públic, d’acord amb les directrius
del superior jeràrquic i amb el pressupost
assignat, per aconseguir un òptim funcionament dels Serveis Territorials.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Executar les directrius i la vigilància en
el compliment de les disposicions legals i
reglamentàries relatives a les competències
del Departament.
b) Registrar i arxivar la correspondència,
les instàncies i, en general, tota la documentació emesa i lliurada als serveis territorials.
c) Informar els pares, mares i tutors i, en
general, la comunitat educativa, sobre els
centres, serveis educatius i altres elements
del sistema educatiu que siguin competència del Departament.
d) Emetre certificacions sobre documentació custodiada en els serveis territorials.
e) Gestionar el pressupost dels serveis
territorials, la tramitació de subministraments i pagaments i la tramitació de les
dietes generades pel personal.
f) Elaborar la memòria anual d’activitats
dels serveis territorials.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Controla i coordina el registre d’entrada i sortida dels serveis territorials, així com
la distribució de la correspondència per
unitats destinatàries.
b) Coordina la informació general al públic i la informació de regim interior dels
serveis territorials.
c) Supervisa la gestió de l’arxiu de la documentació administrativa.
d) Emet certificacions sobre documentació custodiada als serveis territorials.
e) Gestiona el pressupost dels serveis territorials i tramita les factures i altres documents comptables.
f) Administra, gestiona i tramita el subministrament del mobiliari i del material fungible, el manteniment i la revisió periòdica
d’instal·lacions i sistemes de seguretat, i el
manteniment, conservació i reparació dels
béns dels serveis territorials.
g) Gestiona els crèdits i tramita el pagament d’indemnitzacions per comissions de
servei del personal d’administració i serveis
i del personal docent no universitari adscrit
als serveis territorials.
h) Coordina l’habilitació.
i) Elabora i actualitza l’inventari dels serveis territorials.

j) Elabora informes periòdics sobre l’execució del pressupost dels serveis territorials.
k) Elabora la memòria anual d’activitats
dels serveis territorials.
l) Gestiona el fons documental i bibliogràfic, i les subscripcions a publicacions periòdiques dels serveis territorials.
m) Assigna i coordina les tasques encomanades al personal subaltern i als/les telefonistes de la seu dels serveis territorials.
n) Tramita el pagament dels subministraments.
o) Coordina la utilització i preparació de
les sales de reunions.
p) Gestiona la informació al personal dels
serveis territorials sobre temes de règim interior.
—4 Altres característiques
Altres coneixements:
Coneixement de l’estructura, l’organització i el funcionament del Departament.
Coneixement general de la normativa sectorial d’Educació.
Coneixement de la gestió pressupostària
i habilitació.
Coneixement de la normativa de contractació.
Coneixement de les normes de procediment administratiu
Coneixement de les normes específiques
d’arxiu i de registre i tramitació de documents.
codi del lloc de treball: S9SC-312
Nom del lloc: Secció de Gestió de Personal
Docent.
Unitat directiva: Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.
Localitat: Tortosa.
Norma funcional: Decret 132/2005, de 28
de juny, publicat al DOGC núm. 4416, de
30.6.2005.
Nivell: 23.
Complement específic: 10.678,44 euros.
Jornada/horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.
—2

Requisits de participació

Grup: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general
y alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’administració/escala superior d’administració
general; cos de gestió d’administració/escala superior d’administració general; docents A i B.
—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Controlar els procediments administratius
referits al personal docent no universitari,
d’acord amb la normativa vigent i les directrius del superior jeràrquic, per a l’adequada gestió dels recursos humans del Servei
Territorial.
3.2 Finalitats/funcions:
a) Gestionar el personal docent adscrit a
la seu del servei territorial corresponent i als
centres i serveis educatius de l’àmbit territorial de la seva competència.
b) Gestionar les dotacions de personal
docent als centres i serveis educatius, el
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control permanent de les dotacions de personal i de les vacants dels centres públics,
atenent la seva naturalesa i la seva qualificació a partir de les plantilles prèviament
fixades.
c) Tramitar la incoació d’expedients disciplinaris així com l’aplicació de les sancions corresponents.
d) Actualitzar permanentment el sistema
d’informació del personal, consignant-hi
puntualment les incidències i les modificacions de la situació administrativa del personal.
e) Dur a terme les modificacions relatives
a la nòmina del personal docent, així com la
gestió dels assumptes referits a retencions
i reintegraments, emissió de liquidacions
d’havers i de cartes de pagament.
f) Gestionar els tràmits referents a Seguretat Social i MUFACE del personal docent.
g) Dur a terme les gestions i els tràmits
propis dels processos de nomenament i assignació del personal docent dels centres
públics i serveis educatius, inclòs el personal directiu docent.
h) Qualsevol altra que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
3.3 Tasques bàsiques o activitats:
a) Elabora informes en relació amb les reclamacions i recursos interposats contra les
resolucions dels diversos processos.
b) Controla i fa el seguiment tècnic dels
processos generats per la modificació de les
plantilles dels centres docents no universitaris.
c) Controla i supervisa la gestió de les
sol·licituds de participació en les convocatòries d’accés als cossos docents d’ensenyament primari i secundari.
d) Coordina la gestió i tramitació de les
sol·licituds presentades als concursos generals de trasllats del personal docent no
universitaris, i les barema.
e) Controla i supervisa la gestió (recollida, revisió i gravació) de les sol·licituds de
destinació provisional del personal docent
de primària i secundària.
f) Controla i supervisa la baremació i la
gestió de les sol·licituds de participació en
les convocatòries per formar part de la borsa
de treball per prestar serveis amb caràcter
temporal com a personal interí docent no
universitari.
g) Actualitza el sistema d’informació del
personal docent no universitari.
h) Gestiona les situacions administratives
del personal docent no universitari.
i) Gestiona la concessió de permisos, llicències, jubilacions, reconeixement de triennis i estadis, i reconeixement de serveis
previs del personal docent no universitari.
j) Fa les modificacions relatives a la nòmina dels personal docent no universitari i
gestiona els assumptes relatius a retencions i reintegraments, emissió de liquidacions d’havers i de cartes de pagament.
k) Fa les modificacions relatives a la gestió de la seguretat social i de MUFACE del
personal docent no universitari.
l) Controla la gestió i tramitació de les
sol·licituds de certificació de serveis prestats i certificats d’empresa.
m) Controla la gestió i tramitació de les
sol·licituds d’ajut del Fons d’Acció Social del
personal docent no universitari.

Full de disposicions i actes administratius

n) Gestiona las acreditacions per a l’exercici de la funció pública.
o) Difon les circulars i les instruccions del
Departament en matèria de gestió de personal docent no universitari.
—4

Altres característiques

Altres coneixements:
Coneixement de la normativa de personal docent no universitari i de la funció
pública en general.
Coneixement de les normes de procediment administratiu.
Coneixement de la normativa laboral.
Coneixements sobre gestió de nòmina i
règims de previsió social.
Coneixement de les aplicacions GIP-SIP
i DataSet Web Vision.
(06.192.059)

RESOLUCIÓ EDU/2336/2006, de 6 de juliol, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de dos contractes.
En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, mitjançant aquesta Resolució es fan públiques dues resolucions
d’adjudicació dels expedients de contractació que s’indiquen a continuació:
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Patrimoni.
c) Número d’expedient: SU 248/06.
—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Descripció de l’objecte: subministrament de tòners i cartutxos per a les impressores i faxs del Departament d’Educació i
Universitats.
—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 70.000,00 euros, IVA inclòs.
—5 Adjudicació
a) Data: 24 d’abril de 2006.
b) Contractista: Servicios de Microinformàtica, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 70.000,00 euros,
IVA inclòs.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Patrimoni de la Gerència del Serveis Comuns de l’àmbit d’Universitats i Recerca.
c) Número d’expedient: SE 249/06.
—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: servei.
b) Descripció de l’objecte: servei d’anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació

d’una aplicació de seguiment de les inversions en activitats d’R+D+I, sublot A2, en el
marc dels serveis informàtics homologats.
—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 95.000,00 euros, IVA inclòs.
—5 Adjudicació
a) Data: 6 de juny de 2006.
b) Contractista: Atos Origin, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 80.059,20 euros,
IVA inclòs.
Barcelona, 6 de juliol de 2006

Nacional per a l’Educació, signat entre el
Govern de la Generalitat i les principals organitzacions que formen la comunitat educativa a Catalunya, és en el territori, on millor
poden concretar-se els compromisos de la
societat amb l’educació. En aquest sentit,
el Departament d’Educació i Universitats vol
crear i reforçar les línies de col·laboració
amb els municipis de Catalunya i fomentar
la interacció amb aquests com a expressió
ferma del principi de subsidiarietat en matèria educativa.
Per tot això, 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 directora general de Centres
Educatius,

Francesc Vidal i Pla
Secretari general
Ordeno:

(06.184.218)

ORDRE EDU/355/2006, de 6 de juliol, per
la qual s’aproven les bases reguladores i
s’obre convocatòria pública per a la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars de
llars d’infants, per a l’escolarització de nens
i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides
durant el curs 2006-2007.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, estableix, entre altres, com a
principis del sistema educatiu, l’equitat, que
garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació, i que actuï
com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques
i socials, d’una banda, i la cooperació i
col·laboració de les Administracions educatives amb les corporacions locals en la planificació i implementació de la política educativa, de l’altra. Així mateix, estableix que
les administracions públiques coordinaran
les seves polítiques de cooperació per tal
d’assegurar l’oferta educativa en el primer
cicle d’educació infantil.
A Catalunya, com assenyala la Llei 5/
2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels
infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials.
Els infants de zero a tres anys han de tenir
l’oportunitat d’exercir efectivament el dret
universal a l’educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per l’Administració educativa, han de dur a terme
polítiques orientades a la consecució
d’aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d’accés als serveis de les
llars d’infants públiques.
Entre els diferents agents educatius, cal
destacar-ne l’Administració local i, concretament, els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes.
D’acord amb el que assenyala el Pacte
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Article 1
S’aproven les bases reguladores que
consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre, i
s’obre convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts als ajuntaments titulars de llars
d’infants, per a l’escolarització de nens i
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides,
durant el curs 2006-2007.
Article 2
Els ajuntaments que desitgin participar en
aquesta convocatòria han de seleccionar
l’alumnat de les llars d’infants de la seva
titularitat que es troba en una situació socioeconòmica desfavorida mitjançant un procés selectiu de concurrència pública que es
regirà per les bases generals que a aquests
efectes n’aprovi cada corporació local, i que
en qualsevol cas respectarà el que estableixen les bases publicades a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 3
Es destina a l’atorgament dels ajuts que
es convoquen un import total màxim de
6.000.000,00 euros, dels quals 2.000.000,00
aniran a càrrec del crèdit EN04 D/
460000100/4210 dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2006, i
els 4.000.000,00 restants a càrrec de l’aplicació corresponent dels pressupostos per a
l’any 2007. Aquesta darrera quantitat podrà
ser modificada d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de l’any 2007.
En qualsevol cas, l’import màxim que
s’atorgarà a cada ajuntament que en resulti
beneficiari, serà el resultat de multiplicar
1.350,00 euros, pel producte de 0,12, pel
nombre de places autoritzades en les llars
d’infants de titularitat municipal al municipi,
d’acord amb les dades del registre de centres del Departament d’Educació i Universitats.
L’import a atorgar per a cada alumne/a
no podrà ser superior a 1.350,00 euros.
Article 4
Els ajuntaments interessats poden presentar les seves sol·licituds a partir de l’en-
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demà de la publicació d’aquesta Ordre al
DOGC, i fins al 30 de setembre de 2006.
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 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 requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació i Universitats, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 6 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
ANNEX 1
Bases reguladores
—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts als ajuntaments
titulars de llars d’infants que tinguin escolaritzats nens i nenes de 0-3 anys que es trobin en les condicions socioeconòmiques
desfavorides que s’hi determinen, durant el
curs escolar 2006-2007.
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar
la quota que actualment paguen les famílies.
—2 Requisits dels ajuntaments per ser beneficiaris de la subvenció
2.1 Ser titulars de llars d’infants i tenir
escolaritzat durant el curs 2006-2007 alumnat que es trobi en condicions socioeconòmiques desfavorides.
2.2 Seleccionar l’alumnat que es troba
en les condicions socioeconòmiques a què
fa referència l’apartat anterior mitjançant
convocatòria pública, que haurà de respectar, en tot cas, les següents previsions:
2.2.1 Renda familiar.
La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut
a l’ajuntament, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars
màxims de renda familiar que s’estableixen
a continuació:
Famílies de dos membres: 13.020,00
euros.
Famílies de tres membres: 17.099,00
euros.
Famílies de quatre membres: 20.282,00
euros.
Famílies de cinc membres: 23.016,00
euros.
Famílies de sis membres: 25.656,00 euros.
Famílies de set membres: 28.152,00 euros.
Famílies de vuit membres: 30.632,00
euros.

A partir del vuitè membre, s’afegiran
2.459,00 euros per cada nou membre computable.
La renda de les famílies, als efectes
d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de
les rendes corresponents al darrer exercici
fiscal liquidat de cada un dels membres
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.
Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars
els membres computables de la família hagin
tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 152.000,00 euros.
2.2.2 Criteris d’atorgament dels ajuts.
Els ajuntaments baremaran i ordenaran
les sol·licituds de les famílies que participin
en la convocatòria de concurs públic, sempre que no superin els llindars a què fa referència la base anterior, d’acord amb els
següents criteris:
a) La capacitat econòmica.
b) Que es tracti d’infants en acolliment.
c) Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda.
d) Que es tracti d’una família nombrosa.
e) Que es tracti d’una família monoparental.
A aquests efectes, s’entén per família monoparental la formada pel pare/mare sol/a
amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell o aquella i en depenguin
econòmicament de forma exclusiva.
Correspon a cada corporació local la valoració d’aquestes circumstàncies d’acord
amb el que estableixi a les seves bases
reguladores. Per al cas que l’ajuntament no
estableixi una valoració pròpia, n’aplicarà
subsidiàriament la prevista a l’annex 2
d’aquesta Ordre.
2.3 No percebre finançament d’altres
departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions
públiques pel mateix concepte.
2.4 No trobar-se en cap de les causes
que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
—3 Sol·licituds
3.1 Els ajuntaments que vulguin participar en aquesta convocatòria poden presentar les seves sol·licituds d’acord amb els
impresos normalitzats que estaran a l’abast
a l’adreça electrònica http://www.gencat.net/
educacioiuniversitats, a la seu central del
Departament d’Educació i Universitats i als
seus serveis territorials.
Les sol·licituds es poden presentar en el
Departament d’Educació i Universitats o en
els seus serveis territorials, o en qualsevol
registre i 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. En el cas que la sol·licitud es presenti en una oficina de correus,
es farà en sobre obert, per tal que sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.
3.2 Juntament amb l’escrit de sol·licitud,
les corporacions locals hauran de presentar la documentació següent:
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a) Certificat del secretari de la corporació acreditativa que l’entitat local ha dut a
terme la convocatòria de concurs públic per
seleccionar l’alumnat beneficiari d’acord
amb les bases reguladores d’aquesta Ordre i les que la pròpia corporació local hagi
aprovat a aquests efectes i, en tot cas, respectant allò establert a la normativa reguladora de les subvencions.
b) Declaració on consti el cost de la plaça escolar, desglossat per quotes, amb l’especificació de la que abonen les famílies i
de les altres finançades amb fons públics o
privats.
c) Resolució de la corporació local sobre
la concessió dels ajuts. Aquesta Resolució
haurà de fer referència al concurs públic
convocat a l’efecte de seleccionar l’alumnat beneficiari, i determinarà, com a mínim,
l’alumnat que compleix els requisits de la
convocatòria i, en conseqüència, pot resultar beneficiari de l’ajut, per ordre de puntuació, i l’alumnat al qual li ha estat denegat
l’ajut per no reunir algun o alguns dels requisits exigits, amb l’especificació dels corresponents motius.
—4 Resolució i publicitat
Es delega en la directora general de Centres Educatius la resolució d’aquesta convocatòria, a proposta d’una comissió de
selecció, que estarà formada per les següents persones:
a) El president de la Comissió Mixta Departament d’Educació-Entitats municipalistes, o la persona en qui delegui, qui actuarà
com a president.
b) La directora general de Centres Educatius, o la persona en qui delegui.
c) Un representant de la Federació de
Municipis de Catalunya
d) Un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
e) El subdirector general d’Inspecció
Educativa, o la persona en qui delegui, qui
actuarà com a secretari/ària.
Als membres de la comissió els serà
d’aplicació el que estableixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, pel que fa a les causes d’abstenció
i recusació.
La resolució de la directora general de
Centres Educatius determinarà l’import que
cada corporació local rebrà en concepte de
subvenció, tot indicant-hi la quantitat per
nen/a corresponent al municipi, d’acord
amb les sol·licituds presentades i dintre del
límit i les disponibilitats pressupostàries
previstes a l’article 3 d’aquesta Ordre. A
aquests efectes, en el cas que existeixi
alumnat que, tot i reunir els requisits de la
convocatòria pública efectuada per la corporació local, no hagi assolit un nombre
d’ordre que li permeti obtenir l’ajut, atesa la
limitació dels recursos disponibles, quedarà ordenat d’acord amb la seva puntuació i
constituirà una llista d’espera del municipi
respectiu, que es tindrà en compte en cas
de baixa d’altre alumnat beneficiari, o bé
d’una possible ampliació del crèdit en funció de les disponibilitats pressupostàries.
La resolució de la directora general de
Centres Educatius es publicarà al tauler
d’anuncis del Departament d’Educació i
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Universitats, als dels seus serveis territorials, i al DOGC quan l’import atorgat sigui
igual o superior a 3.000 euros.
En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per resolució expressa, en el termini
màxim de sis mesos comptats des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
—5 Abonament de la subvenció
El Departament d’Educació i Universitats
abonarà l’import de l’ajut en tres pagaments.
El primer pagament constituirà una bestreta del 30% de l’import total de l’ajut concedit, i es farà efectiu durant el primer trimestre del curs 2006-2007, un cop resolta
aquesta convocatòria; el segon pagament,
d’un import igual a l’anterior, es farà efectiu
durant el segon trimestre del curs, i el tercer pagament, corresponent al 40% restant,
s’abonarà durant el mes de setembre de
2007, un cop hagi estat justificada correctament la subvenció d’acord amb la base
següent.
—6 Justificació
Els ajuntaments justificaran l’aplicació
dels ajuts mitjançant la presentació d’una
certificació del secretari-interventor de la
corporació, acreditativa que la subvenció
atorgada s’ha destinat íntegrament a l’activitat subvencionada i que en conseqüència
s’ha efectuat la corresponent reducció en
les quotes que abonen les famílies dels
alumnes beneficiaris per les places escolars
de llar d’infants. En aquesta certificació hi
constarà el detall nominatiu dels beneficiaris i els imports unitaris corresponents, i
s’haurà de presentar durant el mes de juliol
de 2007.
—7 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar
en qualsevol moment, amb l’informe previ
de la Inspecció d’Educació, quan s’acrediti
l’alteració de les condicions que van motivar el seu atorgament.
—8 Obligacions de les corporacions locals
beneficiàries
a) Conservar les sol·licituds de les famílies, així com la documentació presentada
als efectes de participació a la convocatòria pública efectuada per la corporació, a
disposició del Departament d’Educació i
Universitats.
b) Donar publicitat del caràcter subvencionat del primer cicle de l’educació infantil.
c) Facilitar tota la informació requerida per
la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans de control competents.
d) Fer pública la col·laboració del Departament d’Educació i Universitats en la documentació que generin les activitats subvencionades.
—9 Són causes de revocació total o parcial de l’atorgament dels ajuts, les quals, si
escau, poden donar lloc al reintegrament de
les quantitats percebudes indegudament,
amb els interessos legals corresponents, les
que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Text
refós de la Llei de finances públiques de

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre.

del servei públic de l’educació i en els termes previstos a la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.

ANNEX 2

El concert educatiu ha de garantir, doncs,
la gratuïtat dels ensenyaments objecte del
concert. Així mateix, en el marc del Pacte
Nacional per a l’Educació s’estableix el
compromís de fer un estudi econòmic per
determinar els costos estàndards del sosteniment dels centres educatius finançats
amb fons públics amb la finalitat d’establir
un mòdul econòmic suficient. Alhora, l’actual aplicació del mòdul econòmic del concert, que és única per a tots els centres, no
permet tractar de manera diferenciada aquelles necessitats específiques dels centres
que haurien de ser objecte de consideració. Finalment, els centres ofereixen activitats, complementàries o de serveis, que, pel
seu caràcter voluntari, no formen part del
concert. Aquests factors dificulten l’accés
als centres privats concertats de tot l’alumnat, especialment d’aquell en situació socioeconòmica desafavorida.

Criteris de baremació
—1 Capacitat econòmica de la unitat familiar
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de membres de la unitat familiar se li adjudicarà la
puntuació següent:
Fins a 1.502,53 euros: 10 punts.
De 1.502,54 euros a 1.803,03 euros: 8
punts.
De 1.803,04 euros a 2.103,54 euros: 7
punts.
De 2.103,55 euros a 2.404,05 euros: 6
punts.
De 2.404,06 euros a 2.704,55 euros: 5
punts.
De 2.704,56 euros a 3.005,06 euros: 4
punts.
De 3.005,07 euros a 3.305,57 euros: 3
punts.
De 3.305,58 euros a 3.606,07 euros: 2
punts.
De 3.606,08 euros a 3.906,58 euros: 1
punt.
Més de 3.906,58 euros: 0 punts.
En el supòsit que les persones sol·licitants
no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l’Ajuntament podrà fer una valoració dels ingressos
d’acord amb la taula establerta anteriorment.
—2 Dades familiars
Per infant en acolliment: 1 punt.
Per discapacitat de l’infant, pare, mare,
tutor, tutora, o germans: 1 punt.
Per la condició legal de família nombrosa: 1 punt.
Per família monoparental: 1 punt.
(06.185.117)

ORDRE EDU/356/2006, de 10 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per seleccionar centres educatius privats concertats que subscriguin, amb caràcter experimental, un contracte programa amb el
Departament d’Educació i Universitats per
als ensenyaments obligatoris i el segon cicle de l’educació infantil.
El Pacte Nacional per a l’Educació defineix entre els seus objectius l’establiment
d’un marc de prestacions educatives equivalents a tots els centres educatius que
integren el servei públic educatiu de
Catalunya, que permeti donar garanties de
gratuïtat en els centres privats concertats
en condicions equivalents als centres de
titularitat pública.
El concert educatiu és l’instrument jurídic
que disposen els centres privats que volen
impartir l’educació bàsica en règim de gratuïtat, i té per objecte garantir la impartició
de l’educació bàsica obligatòria en centres
privats mitjançant l’assignació de fons públics
destinats per l’Administració a la prestació
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Amb la finalitat d’evitar les barreres econòmiques d’accés de tot l’alumnat als centres
privats concertats i d’incrementar el nombre
d’alumnes amb necessitats educatives
específiques en aquests centres de manera
que en cada centre la proporció d’alumnes
d’aquestes característiques sigui anàloga a
la dels altres centres de la mateixa zona, tot
respectant la normativa vigent d’admissió
d’alumnat, es fa necessari dotar el sistema
de concerts de la flexibilitat necessària per
tal que, dins el marc de la concertació educativa, es puguin portar a terme accions de
singularització de les dotacions de recursos
als centres educatius de tal manera que sigui possible la prestació del servei públic
educatiu en condicions d’equitat i d’igualtat
d’oportunitats per a tot l’alumnat, tant en
l’accés com al llarg de l’escolaritat.
El Pacte Nacional per a l’Educació preveu que el contracte programa, complementari al concert educatiu, mitjançant el qual
es concretaran els compromisos recíprocs
del Departament d’Educació i Universitats i
de la titularitat dels centres que el signin sigui
l’instrument que permeti, d’una banda,
avançar en la línia d’adequar el mòdul econòmic en tant que no es disposa de l’estudi
per determinar els costos estàndards dels
centres i, de l’altra, singularitzar la dotació
de recursos a cada centre, d’acord amb les
necessitats de l’alumnat i de l’entorn on es
troba ubicat, amb la finalitat que la prestació del servei educatiu d’interès públic que
fa el centre sigui efectivament gratuïta.
En aquest sentit, la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, en l’article 117.7,
estableix que les administracions educatives podran incrementar els mòduls per als
centres privats concertats que escolaritzen
alumnes amb necessitat específica de suport educatiu en proporció major a l’establerta amb caràcter general. D’altra banda,
l’article 122 de la Llei esmentada preveu que
les administracions educatives puguin assignar majors dotacions de recursos a determinats centres públics o privats concertats en funció dels projectes que ho
requereixin, o en atenció a les condicions
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d’especial necessitat de la població que
escolaritzen.
La novetat d’aquest nou instrument de finançament dels centres privats, complementari del concert educatiu, aconsella dur
a terme una fase experimental en la qual un
nombre reduït de centres subscriguin per
primera vegada un contracte programa, amb
la finalitat de fer un seguiment acurat del seu
desenvolupament i obtenir les conclusions
necessàries per a la seva futura implementació amb caràcter general. Alhora, el Departament d’Educació i Universitats té la
voluntat de donar concurrència pública al
procés d’elecció dels centres que experimentalment subscriuran els contractes programa per al curs 2006-2007.
En conseqüència, d’acord amb la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per seleccionar
un màxim de 5 centres educatius privats
concertats que subscriguin, amb caràcter
experimental, un contracte programa per als
ensenyaments obligatoris i l’educació infantil
de segon cicle.
Aquest concurs es regirà per les bases
que consten en l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 2
2.1 Als efectes d’aquesta convocatòria,
el contracte programa és l’instrument jurídic que, de manera complementària al concert educatiu, permet singularitzar la dotació de recursos als centres educatius
d’acord amb les necessitats de l’alumnat,
de l’entorn i del projecte educatiu de cada
centre. Aquest instrument especificarà, per
una part, el nivell de compromís del centre
envers les famílies, l’escolarització en condicions d’equitat i d’igualtat d’oportunitats
de tot l’alumnat, tant en l’accés com al llarg
de l’escolaritat, i els objectius educatius
d’acord amb el seu projecte educatiu i el
seu caràcter propi i, per l’altra, el compromís de l’Administració envers els recursos
necessaris per fer-ho efectiu. El contracte
programa especificarà el sistema de seguiment i d’avaluació del seu compliment.
2.2 Dins del marc del contracte programa, el Departament d’Educació i Universitats es compromet a:
Incrementar el mòdul del concert educatiu corresponent a altres despeses.
Dotar la plantilla docent dels increments
que, en relació amb la plantilla estàndard,
siguin necessaris per assolir els objectius
socials que persegueix el contracte programa, dins del marc dels criteris de definició
de plantilles del Departament d’Educació i
Universitats.
Subvencionar el cost de les activitats
complementàries de l’alumnat.
2.3 Els centres que subscriuen un contracte programa no podran percebre quan-

titats de les famílies per rebre ensenyaments de caràcter gratuït. Així mateix, no
podran cobrar cap quantitat ni sol·licitar
cap aportació a les famílies pels conceptes previstos en el contracte programa,
sens perjudici de les corresponents a activitats extraescolars i de serveis.
D’altra banda, aquests centres es comprometen a escolaritzar alumnes amb necessitats educatives específiques, com a
mínim, en la mateixa proporció a la dels
altres centres de la zona.
Finalment, han de facilitar a l’Administració tota la informació de caràcter econòmic
que es requereixi, per tal de dur a terme un
control financer efectiu.
2.4 El contracte programa tindrà la mateixa durada que el concert educatiu i serà
objecte de seguiment per tal d’avaluar l’assoliment dels seus objectius. La continuïtat
del contracte programa estarà supeditada
al resultat d’aquesta avaluació.
Article 3
Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquesta convocatòria de selecció
podran presentar les seves sol·licituds al
corresponent servei territorial del Departament d’Educació i Universitats, durant el
període comprès entre l’ 1 i el 15 de setembre de 2006.
Els centres han d’utilitzar el model de sol·licitud que es lliurarà en els serveis indicats,
o bé es podrà obtenir a l’adreça electrònica
http://www.gencat.net/educacioiuniversitats.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una
declaració del titular del centre conforme no
es troba en cap de les circumstàncies que
estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni
la falta i adjunti, si escau, els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa, es
considerarà desistit de la seva petició.

davant el qual es podrà recórrer i el termini
per fer-ho.
Article 6
El contracte programa es subscriurà per
la directora o el director dels serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats corresponent, i per la persona que
ostenti la titularitat del centre educatiu, i es
formalitzarà en un document administratiu
en el qual es farà referència expressa a l’objecte específic del contracte programa, es
detallarà el contingut i la finalitat de l’aportació del Departament d’Educació i Universitats com a contraprestació al servei definit en el contracte programa, i s’explicitaran
les obligacions de la titularitat del centre.
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 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, 10 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1

Article 4
Es destina a aquesta convocatòria un
import màxim de 1.647.455,39 euros,
dels quals 625.981,29 corresponen a
l’exercici de l’any 2006, i 1.021.474,10 a
l’any 2007, condicionat a l’aprovació del
pressupost corresponent de la Generalitat de Catalunya. La despesa corresponent a l’any 2006 es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària EN04 D/
488000100/4210.

Bases de la convocatòria

Article 5
La directora general de Centres Educatius elevarà proposta de resolució de la convocatòria al conseller d’Educació i Universitats, qui emetrà la corresponent resolució
en el termini màxim de sis mesos a comptar
des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut
aquest termini, si no ha recaigut resolució
expressa, s’entén que la sol·licitud és desestimada.
La resolució de la convocatòria es publicarà al DOGC, i en aquesta s’indicaran els
recursos que es podran interposar, l’òrgan

—2 Recursos associats al contracte programa
La dotació de recursos, a càrrec del Departament d’Educació i Universitats, consistirà a:
2.1 Incrementar l’import del mòdul del
concert educatiu corresponent a altres despeses en un percentatge del 30%.
2.2 Incrementar i/o consolidar les dotacions estàndard de professorat derivades
del projecte i necessàries per a la consecució dels objectius del contracte programa.
2.3 Subvencionar el cost de les activitats complementàries de l’alumnat d’acord

2455

—1 Objecte
Seleccionar un màxim de 5 centres educatius privats concertats que subscriguin,
amb caràcter experimental, un contracte
programa amb el Departament d’Educació
i Universitats per als ensenyaments obligatoris i el segon cicle de l’educació infantil.
Aquest número de centres es podrà incrementar si no es supera l’import màxim
establert a l’article 4 d’aquesta Ordre.
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amb els imports que tot seguit s’indiquen
per al curs 2006-2007. Aquests imports
s’actualitzaran per a cadascun dels cursos
escolars de vigència del contracte programa, mitjançant la publicació de la corresponent disposició al DOGC.
Per a cada unitat d’educació infantil de segon cicle o d’educació primària: 13.500,00
euros.
Per a cada unitat d’educació secundària
obligatòria: 7.020,00 euros.
—3 Requisits dels centres
Podran concórrer a aquesta convocatòria els centres privats que:
Tinguin concertats tots el nivells que estiguin impartint dels que es detallen a l’article 1 d’aquesta Ordre.
Escolaritzin alumnes amb necessitats
educatives específiques en una proporció
similar a la dels centres públics de l’entorn.
Als efectes d’aquesta convocatòria, es
considera alumne amb necessitats educatives específiques el que es defineix a l’article 16.1 del Decret 252/2004, d’1 d’abril,
pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents en els
ensenyaments sufragats amb fons públics i
tingui la corresponent resolució de la directora o el director dels serveis territorials.
—4 Sol·licituds
Les sol·licituds presentades s’acompanyaran de:
Una memòria explicativa de les accions
realitzades pel centre, en el marc del seu
projecte educatiu, per a l’acolliment i integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Quan es formuli la
petició de la dotació prevista a l’apartat 2.2
d’aquestes bases, la memòria motivarà la
necessitat de disposar de professorat addicional d’acord amb les necessitats de
l’alumnat, de l’entorn i del projecte educatiu del centre.
L’estat d’ingressos i de despeses del
centre corresponent al curs 2005-2006,
d’acord amb el model que s’adjunta en l’annex 2.
—5 Criteris de preferència
La selecció dels centres per subscriure el
contracte programa s’efectuarà d’acord
amb el següents criteris de preferència:
a) Proporció d’alumnes amb necessitats
educatives específiques.
b) Cost unitari de la plaça escolar, que
s’obtindrà considerant les activitats lectives
i complementàries.
c) Concurrència de diferents centres sol·licitants de la mateixa àrea d’escolarització.

—7 Pagament i justificació
En relació amb la subvenció de les activitats complementàries, el Departament
d’Educació i Universitats realitzarà els pagaments següents:
Una primera bestreta del 40% un cop
s’hagi resolt la convocatòria de selecció i
s’hagi signat el contracte programa.
Una segona bestreta del 40% durant la
segona quinzena del mes de març de 2007.
La resta de la subvenció s’abonarà un cop
el centre hagi justificat la despesa realitzada en concepte d’activitats complementàries.
Les quantitats abonades es justificaran
durant el mes de setembre de 2007 mitjançant una còpia de les nòmines TC1 i TC2
dels professors que hagin impartit les activitats complementàries.
També caldrà aportar una declaració conforme la subvenció atorgada s’ha destinat
íntegrament a l’activitat objecte de la subvenció.
En relació amb els recursos previstos a
les bases 2.1 i 2.2, en concepte d’altres
despeses i de dotacions de professorat,
l’aportació corresponent s’integrarà en la
gestió ordinària del concert educatiu.
—8 Revocació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revocar en qualsevol moment, quan s’acrediti
algun dels supòsits establerts en 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 la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i si s’acredita l’alteració de
les condicions que en van motivar l’atorgament.
—9 Informació a lliurar al Departament
d’Educació i Universitats
Els titulars dels centres que subscriguin
un contracte programa, d’acord amb l’establert a la base 2.3, tenen l’obligació de
lliurar la documentació comptable amb l’estat d’ingressos i de despeses del curs 20062007 i successius, d’acord amb el model
que s’adjunta a l’annex 2.
A més, estaran obligats a facilitar tota la
informació requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

—6 Procediment de selecció
La Direcció General de Centres Educatius revisarà les sol·licituds presentades per
tal d’analitzar el compliment dels requisits
que estableix la base 3, aplicarà els criteris
de preferència a) i b) de la base 5, i elaborarà una relació única ordenada dels centres.
A continuació, la Direcció General de
Centres Educatius convocarà els representants de cadascuna de les organitzacions
patronals i sindicals més representatives del
sector de l’ensenyament privat per tal de
considerar les seves aportacions per a
l’aplicació del criteri c) de la base 5.
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Total Ingressos

Altres

Ingressos financers

Altres

D'entitats sense finalitat de lucre

De corporacions locals

D'altres departaments de la Generalitat

Altres conceptes

Mòdul despeses de funcionament

Del Departament d'Educació i Universitats

Subvencions o transferències

Quotes de les famílies

Ingressos

Activitats
lectives
Activitats
Complementàries
Activitats
extraescolars
Total

El senyor/ la senyora (nom i cognoms), en qualitat de titular del
centre/representant legal de l’entitat titular del centre (denominació), de
(municipi), amb codi (número) certifica que l’estat dels comptes del centre pel
que fa als ingressos i a les despeses del curs (…./..) és el que es detalla a
continuació:

Estat d’ingressos i de despeses

Annex 2.

Activitats
Activitats
lectives Complementàries

(Data i signatura)

1

(1) Només s'han d’incloure els imports no satisfets per
pagament delegat

Total Despeses

Altres

Amortitzacions

Tributs

Despeses financeres

Despeses de béns corrents i serveis
Lloguers
Conservació i reparació
Compres de material no inventariable
Subministres
Comunicacions
Treballs d'altres empreses
Assegurances
Despeses diverses
Altres

Despeses de personal (1)
Sous i salaris
Personal docent
Personal d'administració i serveis
Càrregues socials
Personal docent
Personal d'administració i serveis

Despeses

Activitats
extraescolars
Total
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ANNEX 2

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ EDU/2344/2006, d’11 de juliol, per la que es dóna publicitat als centres
que han formalitzat documentalment un pla
estratègic amb el Departament d’Educació i
Universitats per al desenvolupament de l’autonomia del centre educatiu i es crea la comissió de seguiment dels plans estratègics.

una planificació estratègica per als cursos
2006-2009, els centres del conveni amb el
Ministeri d’Educació ho han dissenyat per als
cursos 2005-2008. Els terminis dels plans
estratègics anteriors corresponen amb la
durada de l’acord entre el Departament
d’Educació i cadascun dels centres educatius per l’aplicació del seu pla estratègic.

El Departament d’Educació i Universitats
promou, a través del “Programa 2004-2007,
Una educació per a la Catalunya del segle
XXI”, un seguit d’iniciatives destinades a
impulsar l’autonomia escolar dels centres
educatius públics com a estratègia per assolir els objectius generals del sistema educatiu per al període 2004-2007 i els objectius educatius plantejats per la Unió Europea.

El dia 20 de març de 2006, el Govern de
Catalunya i diferents organitzacions del món
de l’educació van signar el Pacte Nacional
per a l’Educació. L’apartat VI del Pacte
considera l’autonomia de centres com una
estratègia per a la millora de la qualitat dels
centres educatius, la seva memòria econòmica preveu destinar 80,1 milions d’euros,
entre el 2006 i 2009, per al desenvolupament de l’autonomia en els centres del
Departament d’Educació i Universitats.

La Resolució EDC/3309/2005, de 8 de novembre (DOGC núm. 4516, de 23.11.2005),
va autoritzar plans estratègics per a la promoció de l’autonomia dels centres docents
públics per al període 2005-2009 condicionada a la signatura d’un acord triennal, que
formalitza l’aplicació del pla per als cursos
2006-2009, entre el Departament d’Educació i Universitats i el centre, requisit establert
a l’apartat 6.4 de la Resolució EDC/2237/
2005, de 19 de juliol (DOGC núm. 4433, de
25.7.2005), per la qual es va fer convocatòria pública per a l’autorització de plans estratègics per a la promoció de l’autonomia
dels centres docents públics per al període
2005-2009.
El dia 12 de desembre de 2005 el Departament d’Educació i Universitats va signar
un conveni amb el Ministeri d’Educació i Ciència per a l’aplicació d’un programa de
suport a centres de secundària amb alumnat en risc d’exclusió social. Els instituts
d’ensenyament secundària implicats en el
programa han elaborat el seu pla estratègic
per als cursos 2005-2008, d’acord amb la
durada establerta per aquest conveni.
El Departament d’Educació i Universitats,
conjuntament amb l’ajuntament del Prat del
Llobregat, ha elaborat un projecte educatiu
mitjançant un pla estratègic per als cursos
2006-2009, per millorar la cohesió social i
el rendiment acadèmic de l’alumnat del barri
de Sant Cosme. Cadascun dels centres
educatius ubicats al barri han participat en
l’elaboració del Projecte educatiu de Sant
Cosme i han elaborat, alineat amb aquest,
el seu propi pla estratègic.
En el marc d’aquestes iniciatives, 74 centres han rebut formació i han treballat en xarxa dins d’un pla d’acompanyament per tal de
dissenyar els seus plans estratègics. El Departament d’Educació i Universitats i cadascun dels centres han fet constar en un acord
d’aplicació del pla estratègic: els objectius i
les estratègies del pla, els compromisos, els
recursos acordats, el grau d’autonomia de
gestió, el procés de seguiment i els indicadors d’avaluació i de progrés a partir dels quals
s’establirà el control de compliment del pla,
així com la durada de l’aplicació.
En les iniciatives anteriors hi ha 74 centres
implicats que durant el curs 2005-2006 han
rebut formació. Els centres de la convocatòria de Resolució EDC/2237/2005 i del Projecte educatiu de Sant Cosme han dissenyat

El Decret 132/2001, de 29 de maig, que
regula els plans estratègics, estableix en el
seu article 4, que els plans estratègics hauran d’estar aprovats pel claustre de professors i el consell escolar, que el Departament
d’Educació resoldrà sobre la procedència de
l’autorització o no, en farà pública la resolució i formalitzarà juntament amb el centre, si
escau, el document del pla estratègic d’acord
amb el que estableix el seu article 5.
Per tot això,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la relació de centres educatius del Departament d’Educació
i Universitats amb els quals s’ha formalitzat
documentalment l’aplicació del pla estratègic i que consten a l’annex, i fixar el nombre
màxim de coordinadors amb especial responsabilitat i dedicació per als cursos 20062007, 2007-2008 i 2008-2009.
—2 Disposar que els centres relacionats
a l’annex que es van presentar a la convocatòria establerta per la Resolució EDC/
2237/2005, de 19 de juliol, de convocatòria
pública per a l’autorització de plans estratègics per a la promoció de l’autonomia dels
centres docents públics per al període 20052009, els sigui d’aplicació, a efectes de
presentació del pla estratègic i signatura de
l’acord triennal, les majories establertes a
l’apartat 6.2 de la Resolució EDC/889/2006,
de 5 d’abril, de convocatòria pública per a
l’autorització de plans estratègics per a la
promoció de l’autonomia dels centres docents públics per al període 2006-2010.
—3 Dotar pressupostàriament a cadascun
dels centres relacionats a l’annex dels recursos addicionals establerts en els plans estratègics formalitzats entre el Departament
d’Educació i Universitats i cadascun dels
centres per l’aplicació del seu pla estratègic.
—4 El servei territorial del Departament
d’Educació i Universitats crearà la comissió
o comissions que consideri oportú per realitzar el seguiment dels acords triennals formalitzats en els plans estratègics dels centres relacionats a l’annex.
Les comissions de seguiment estaran
constituïdes pel director/a dels serveis territorials o persona en qui delegui, l’inspector/
a en cap o persona en qui delegui, un direc2458

tor/a de CEIP i/o un d’IES de la junta de
directors, i un representant de l’ajuntament
on estigui ubicat el centre educatiu (en el cas
de la ciutat de Barcelona el representant
municipal serà del Consorci de Barcelona).
La Comissió es reunirà almenys una vegada a l’any, i sempre que ho acordin les
parts de l’acord. El centre educatiu haurà
de certificar el valor assolit pels indicadors
establerts en l’acord i aportar la documentació que li sigui requerida per la comissió
de seguiment de l’acord.
La comissió tindrà les funcions següents:
Dur a terme el seguiment i l’avaluació de
l’execució de l’acord a partir de la informació que subministraran el centre educatiu i
l’inspector del centre amb aquesta finalitat.
Analitzar el grau d’assoliment dels objectius de millora establerts i el compliment de
l’aplicació i qualitat de les estratègies i activitats a través dels indicadors d’aquestes.
Proposar la dotació de recursos per al
curs següent d’acord amb els criteris establerts en els acords amb cadascun dels
centres.
Proposar els canvis i les modificacions
que es considerin adients en els objectius i
els acords entre les parts signatàries.
L’arbitratge en cas de dubtes d’interpretació de l’acord.
En l’exercici de les seves funcions, la comissió escoltarà la inspecció i la direcció del
centre.
A la reunió anual ordinària, s’avaluarà
l’evolució del pla estratègic i s’establirà la
dotació de recursos per al curs següent, si
escau.
—5 Deixar sense efecte l’autorització del
pla estratègic del CEIP Dolors Almeda
(codi 08016367), atorgada per la Resolució EDC/3309/2005, de 19 de juliol, atès
que no s’ha formalitzat l’acord previst a
l’apartat 6.4, de la Resolució EDC/2237/
2005, de 19 de juliol (DOGC núm. 4433,
de 25.7.2005).
Contra aqueta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 461 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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 11 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
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ANNEX
(1) nombre màxim de coordinadors, per curs, amb especial responsabilitat i dedicació per als cursos 2006-2007, 2007-2008 i 20082009.
17006952
08058416
08063072
08043863
08062675
08052785
25001084
08015961
43005893
43005352
08022914
08023074
08042861
17004463
08018145
25005880
08032348
08061154
08024832
08024820
17005522
08027237
08027365
08033341
4
08032312
5
43005595
17004682
43005911
43009369
43004256
08057102
25004929
08031198
08039291
43000329
08001443
08052891

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

Nombre màxim (1)
La Draga ............................................ Banyoles
4
Diagonal Mar ..................................... Barcelona
4
Fructuós Gelabert ............................. Barcelona
4
Orlandai ............................................. Barcelona
4
Pere IV ............................................... Barcelona
4
Vila Olímpica ..................................... Barcelona
5
Joaquim Palacín ................................ Bellvís
4
Jacint Verdaguer ............................... Castelldefels
4
Centcelles(CAEP) .............................. Constantí
4
L’Agulla .............................................. El Catllar
4
Jaume Balmes .................................. El Prat del Llobregat
4
Sant Cosme i Sant Damià ............... El Prat del Llobregat
4
Lola Anglada ..................................... Esplugues de Llobregat
4
Anicet de Pagès i de Puig ............... Figueres
4
Pau Vila ............................................. L’Hospitalet
4
Frederic Godàs ................................. Lleida
5
25 de Setembre ................................ Rubí
5
Ca N’Alzamora .................................. Rubí
4
Floresta .............................................. Sabadell
5
Pau Casals ........................................ Sabadell
5
Veïnat ................................................. Salt
4
Antoni Grau Minguell ........................ Sant Quintí de Mediona
4
Mossèn Jacint Verdaguer ................. Sant Sadurní d’Anoia
5
Banús ................................................. Santa Coloma de Gramenet

08013101
08039057
08034564
08013093
08035209
08013135
43007257
43007038
08046682
08042342
08034035
08059688
08053303
17001221
08017530
08045628
08051264
08039069
25006495
25006513
08046748
08045306
08053212
17003203
17008407
17005388
08035313
08042056
08064702
08053352
6
43008481
08030339
08034059
43006496
08052761
08062559
08047901

CEIP Miguel de Unamuno ......................... Santa Coloma de Gramenet
CEIP La Parellada (CAEP) ......................... Santa Oliva
CEIP L’Estació ............................................ Sant Feliu de Guíxols
CEIP Campclar ........................................... Tarragona
CEIP Saavedra ............................................ Tarragona
CEIP Ferreries ............................................. Tortosa
CEIP Jaume Balmes-Andersen ................. Vic
CEIP Garona de Vielha .............................. Vielha
CEIP Doctor Fleming .................................. Viladecans
CEIP Cristòfor Mestre ................................ Vilafranca del Penedès
IES Ramon Berenguer IV ........................... Amposta
IES Eugeni d’Ors ........................................ Badalona
IES Alt Berguedà ........................................ Bagà

4
5
5
4
5
5
6
4
5
7
7
5

Nombre màxim (1)
IES Joan d’Austria ..................................... Barcelona
7
IES L’Alzina ................................................. Barcelona
6
IES Les Corts ............................................. Barcelona
6
IES Montjuïc ................................................ Barcelona
5
IES Pablo Ruiz Picasso ............................. Barcelona
6
IES Sant Josep de Calasanç .................... Barcelona
6
IES Camí de Mar ........................................ Calafell
7
IES Escola d’Hoteleria i Turisme ............... Cambrils
6
IES de Castellar .......................................... Castellar del Vallès
6
IES Badia del Vallès ................................... Ciutat Badia
7
IES Federica Montseny .............................. Ciutat Badia
5
IES Maria Aurèlia Capmany ....................... Cornellà de Llobregat
7
IES Doctor Trueta ....................................... El Prat del Llobregat
5
IES Narcís Monturiol .................................. Figueres
7
IES De Bruguers ......................................... Gavà
7
IES Celestí Bellera ...................................... Granollers
6
IES Eduard Fontseré .................................. L’Hospitalet de Llobregat 6
IES Margarida Xirgu ................................... L’Hospitalet de Llobregat 7
IES Josep Lladonosa ................................. Lleida
6
IES Manuel de Montsuar ........................... Lleida
6
IES Thos i Codina ...................................... Mataró
7
IES Ramon Casas i Carbó ........................ Palau-solità i Plegamans 7
IES Jonqueres ............................................ Sabadell
6
IES Salvador Espriu ................................... Salt
6
SES Salt ...................................................... Salt
5
IES Vallvera ................................................. Salt
6
IES Quercus ................................................ Sant Joan de Vilatorrada 7
IES Can Puig .............................................. Sant Pere de Ribes
7
IES Sant Sadurní (Integrat 3-16) ............... Sant Sadurní d’Anoia
5
IES Montbui ................................................ Santa Margarida de Montbui
IES Bonavista ............................................. Tarragona
IES de Terrassa .......................................... Terrassa
IES Nicolau Copèrnic ................................. Terrassa
IES Manel Sales i Ferré ............................. Ulldecona
SES Josep Comas i Solà .......................... Barcelona
AFA Sant Cosme ........................................ El Prat del Llobregat
EEI Dumbo .................................................. El Prat del Llobregat

(06.191.172)
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6
7
6
5
5
0
0

Full de disposicions i actes administratius

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de gestió de servei públic, modalitat concessió (exp. 0518/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 0518/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: gestió, modalitat de concessió, del servei de llibreria i
papereria especialitzada en material educatiu per a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida.
b) Termini d’execució: 1 any a partir de
la data de formalització del contracte.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Garanties
Provisional: 1.500,00 euros.
Definitiva: 3.000,00 euros.
—5 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—6 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: 14 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 5 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
Domicili i localitat: els esmentats al punt
6 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.
—7 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.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de substitució de fusteries exteriors a l’IES Cal·lipolis
de Tarragona (Tarragonès)
b) Termini d’execució: 2,5 mesos a
comptar des de la data de l’acta de comprovació de replanteig.

—8 Despeses de l’anunci: l’import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 79.236,41 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 3 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.184.250)

RESOLUCIÓ EDU/2371/2006, d’1 de juliol, de cessament i nomenament del president del Consell Escolar Territorial al Vallès
Occidental.
D’acord amb el que estableix el Decret
184/1988, d’11 de juliol, sobre la composició i la constitució dels consells escolars
territorials, formen part d’aquests consells
escolars els directors territorials respectius.
L’article 11 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, estableix
que els presidents dels consells escolars territorials són nomenats d’entre els seus membres pel conseller d’Educació i Universitats.
Per tot això,

Resolc:
Article 1
El senyor Eduard Galceran i Canals cessa com a president del Consell Escolar Territorial al Vallès Occidental.
Article 2
Es nomena la senyora Anna Riuró de Blas
presidenta del Consell Escolar Territorial al
Vallès Occidental.
Barcelona, 1 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.192.137)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres (exp. 3114/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 3114/06.
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—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 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.
—7 Criteris de Valoració:
a) Proposició Econòmica: fins a 60 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia
ofert/s: fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 punts,
dels quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.
d) Reducció del termini: fins a 10 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 6 de setembre de 2006.
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.
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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 les empreses adjudicatàries.
Barcelona, 11 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.192.065)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres (exp. 3116/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 3116/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de reforma de la coberta de l’IES Rafael de Campalans, d’Anglès (Selva).
b) Termini d’execució: 2 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació: 75.315,58
euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 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.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Per any/s addicional/s de garantia
ofert/s: fins a 15 punts.

c) Programa de treball: fins a 15 punts,
dels quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins a 6 punts per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts per a la descripció
de l’execució de l’obra.
d) Reducció del termini: fins a 10 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats. Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de 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 serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 11 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.192.071)
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RESOLUCIÓ EDU/2392/2006, de 12 de juliol, per la qual s’autoritzen plans estratègics per a la promoció de l’autonomia dels
centres docents públics per al període 20062010.
Pel Decret 132/2001, de 29 de maig
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), es van
regular els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.
Mitjançant la Resolució EDC/889/2006, de
5 d’abril (DOGC núm. 4609, de 6.4.2006),
es va fer convocatòria pública per a l’autorització de plans estratègics per a la promoció de l’autonomia dels centres docents públics per al període 2006-2010.
D’acord amb el procediment d’aprovació
dels plans estratègics que preveuen las
bases 5.4, 5.5 i 5.6 de la Resolució EDC/
889/2006, de 5 d’abril, i atès que s’han
constituït les corresponents comissions als
serveis territorials i han efectuat propostes
de centres educatius, i tenint en compte la
proposta de la comissió que preveu la base
5.5 de la Resolució esmentada anteriorment,

Resolc:
Autoritzar, per al període 2006-2010, el
pla estratègic dels centres docents que figuren a l’annex d’aquesta Resolució, i
condicionar-la, d’acord amb la base 6.4 de
la Resolució EDC/889/2006, de 5 d’abril, a
la signatura d’un acord triennal, entre el Departament d’Educació i Universitats i el
centre, no més tard del 28 d’abril de 2007.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que 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 el conseller d’Educació i Universitats 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, 12 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

Full de disposicions i actes administratius

ANNEX
Serveis Territorials a Girona

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Codi

Tipus

Nom del centre

Població

08043334

CEIP

08039343

CEIP

08047480

IES

Alexandre Galí ......................... Cornellà de
Llobregat
Josep Ferrà i Esteva .............. Olesa
de
Montserrat
Mediterrània ............................ Castelldefels

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Codi

Tipus

Nom del centre

Població

08002770
08001716
08044201
08045057
08001807
08032634
08043966
08064179
08043851
08043875
08043802
08046578
08044156
08033882

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP/IES

Agora ....................................... Barcelona
Dolors Montserdà-Santapau .. Barcelona
Dovella ..................................... Barcelona
El Sagrer ................................. Barcelona
Escola de la Concepció ......... Barcelona
Ferrer i Guardia ....................... Barcelona
Heura ....................................... Barcelona
Llacuna .................................... Barcelona
Nabí ......................................... Barcelona
Pit Roig ................................... Barcelona
Costa i Llobera ....................... Barcelona

EA
IES

08052797
08044053

IES
IES

08031812

IES

Deia ......................................... Barcelona
Joan Coromines ..................... Barcelona
PS
Salvador Espriu ....................... Barcelona
Salvador Seguí ........................ Barcelona
SGQ
Valldemosa .............................. Barcelona

Tipus

Nom del centre

08044223

CEE

08017232
08035519

CEIP
CEIP

08020929
08025320

CEIP
CEIP

08040345
08030832
08045008

CEIP
CEIP
IES

08031459

IES

08044594

IES

08052979
08020462

IES
IES

08044983
08043656
08046736

IES
IES
IES

L’Estel-Can Bori ...................... L’Hospitalet
de Llobregat
Agrupació Sant Jordi ............. Fonollosa
Antoni Gaudí ........................... Sta. Coloma
de Gramanet
Germanes Bartomeu .............. Mataró
La Montjoia ............................. Sant Bartomeu
del
Grau
Mercè Rodoreda ..................... Badalona
Montseny ................................. Vic
Badalona IX ............................. Badalona
PS
Eugeni d’Ors ........................... V i l a f r a n c a
del Penedès
Giola ........................................ Llinars del
Vallès
J. Puig i Cadafalch ................. Mataró
Lacetània ................................. Manresa
SGQ
Lluís Companys ...................... Tordera
Marina ...................................... La Llagosta
Milà i Fontanals ....................... V i l a f r a n c a
del Penedès
PS
Numància ................................ Santa Coloma de Gramenet

08053078

IES

Tipus

Nom del centre

Població

17004736
17001450
17006711
17003756
17003689

CEE
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

17003151
17005251
17000330

CEIP
IES
IES

17006769
17001735
17005352
17002399

IES
IES
IES
IES-SEP

Els Àngels ............................... Palamós
Joan Bruguera ........................ Girona
M. Àngels Anglada ................. Figueres
Montserrat ............................... Sarrià de Ter
Pedralta ................................... Santa Cristina d’Aro
Silvestre Santaló ..................... Salt
El Pedró .................................. L’Escala
Josep Brugulat ....................... Banyoles
SGQ
Llançà ...................................... Llançà
Montilivi ................................... Girona SGQ
Palamós .................................. Palamós
La Garrotxa ............................. Olot SGQ

Serveis Territorials a Lleida
Codi

Tipus

Nom del centre

25001953
25005533
25002672
25002726
SGQ
25002696
25007797

CEIP
CEIP
CEIP
IES

Enric Farreny ........................... Lleida
Pau Clarís ................................ La Seu
Pràctiques I ............................. Lleida
Guindàvols .............................. Lleida

Població

IES
ZER

Màrius Torres .......................... Lleida
ZER Baridà-Batllia .................. Martinet

Serveis Territorials a Tarragona

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)
Codi

Codi

Població

Codi

Tipus

Nom del centre

43003884

CEIP

43009242

CEIP

43007051
43000779
43008390

CFA
IES
IES

43003653

IES-SEP

43005704

IES-SEP

Antoni Roig ............................. To r r e d e m barra
L’Antina ................................... To r r e d e m barra
Josepa Massanès i Dalmau ... Tarragona
R. Berenguer IV ...................... Cambrils
Torreforta ................................. Torreforta
PS
Comte de Rius ........................ Tarragona
SGQ
Vidal i Barraquer ..................... Tarragona
PS, SGQ

Població

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Codi

Tipus

Nom del centre

43004441
SGQ

IES

De l’Ebre ................................. Tortosa

Població

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Codi

Tipus

Nom del centre

08044314
08062742

CEIP
CEIP

08059883
08024893

CEIP
IES-SEP

Andreu Castells ...................... Sabadell
Benviure ..................................
Castellbisbal
El Martinet ............................... Ripollet
Castellarnau ............................ Sabadell
SGQ

Població

PS: centre inclòs en el pla de suport a centres de secundària amb
alumnat en risc d’exclusió social.
SGQ: centre amb un sistema de gestió de la qualitat certificat.
(06.193.129)
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DECRET 297/2006, de 18 de juliol, de cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles 4.1.a) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·licitud de l’organització sindical USTEC
STEs, cal procedir al cessament i al nomenament d’un membre del Consell Escolar de
Catalunya.
En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta del
conseller d’Educació i Universitats i amb
l’acord previ del Govern,

Decreto:
Article 1
El cessament com a membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació del sector representant del professorat
dels nivells educatius de l’àmbit no universitari, de la senyora M. Teresa Comas i
Climent, i se li agraeixen els serveis prestats.
Article 2
El nomenament com a membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació
del sector representant del professorat de
nivells educatius de l’àmbit no universitari,
de la senyora Rosa Canyadell i Pasqual, amb
efectes fins a l’1 de maig de 2009.
Barcelona, 18 de juliol de 2006
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.194.019)

RESOLUCIÓ EDU/2412/2006, de 17 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes
d’aspirants que han superat les proves per
a la provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDC/137/2006,
de 26 de gener.
De conformitat amb el que disposa la
base 7.4.6 de la Resolució EDC/137/2006,
de 26 de gener (DOGC núm. 4562, de
31.1.2006), de convocatòria de proves per
a la provisió de places de funcionaris docents, i vistes les propostes d’aspirants seleccionats fetes públiques per cada comissió de selecció;
A proposta de la Direcció General de Personal Docent,

Resolc:
—1 Fer públiques les llistes úniques, per
cossos i especialitats, dels aspirants que
han estat seleccionats en el procediment
selectiu, la convocatòria del qual es va obrir
mitjançant la Resolució EDC/137/2006, de

31 de gener, per a la provisió de places de
funcionaris docents dels cossos de mestres, professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional i del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, amb indicació del número
d’ordre i la puntuació total obtinguda per
cada aspirant, segons consta a l’annex
d’aquesta Resolució, d’acord amb l’ordre
establert a la base 7.4.6 de la Resolució
de convocatòria. Aquestes llistes també es
fan públiques a la pàgina d’internet del Departament d’Educació i Universitats: http:/
/www.gencat.net/educacioiuniversitats.

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

—2 En el termini de vint dies naturals a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els aspirants
seleccionats hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), o per qualsevol dels mitjans que assenyala 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, els documents a què fa referència la
base 8 de la Resolució EDC/137/2006, de
26 de gener, de convocatòria del procediment selectiu.
Els aspirants seleccionats que dintre del
termini fixat i llevat dels casos de força major
no presentin la documentació requerida, o
bé en els casos en els quals s’observi a partir
de la revisió de la documentació que els
manca algun dels requisits assenyalats a la
base 2 de la Resolució de convocatòria, no
podran ser nomenats funcionaris de carrera i quedaran sense efectes les seves actuacions en el procediment selectiu, sens
perjudici de la responsabilitat en què hagin
pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud
inicial.

Barcelona, 17 de juliol de 2006

—3 Les adjudicacions de les destinacions
per al curs 2006-2007 dels aspirants seleccionats es poden consultar als serveis territorials i a la pàgina d’Internet del Departament d’Educació i Universitats http://
www.gencat.net/educacioiuniversitats.
Amb la resolució definitiva i les llistes corresponents es consideraran efectuades les
notificacions als interessats a tots els efectes.
La data de presa de possessió de la destinació adjudicada tindrà efectes administratius d’1 de setembre de 2006. Els qui no
s’incorporin a les destinacions adjudicades
s’entendrà que renuncien a tots els drets
que els puguin correspondre per la seva
participació en el procediment selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat l’ajornament
de la fase de pràctiques o de la incorporació a aquesta.
—4 La Direcció General de Personal Docent adoptarà 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
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,
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Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes de l’endemà de la
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 oportú per a la
defensa dels seus interessos.

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

Full de disposicions i actes administratius

ANNEX

N

Cognoms i nom

NIF

T

P

N=núm. d’ordre; T=puntuació total obtinguda; P=procediment de participació; E=procediment d’accés a un cos de grup superior; A=procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació,
L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions.

018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

Vidal Porta, Laia .............................. 046740802H
Miquel Boronat, Nuria ..................... 039710067S
Garcia Font, Silvia ........................... 034756252D
Llaurado Aribau, Montserrat .......... 077834348W
Tricaz Torres, Maria Lluisa .............. 039877956G
Folgado Rovira, Teresa ................... 038800346J
Pamies Ruiz, Rosa .......................... 040961090E
Font Pérez, Eva ............................. 019899156Q
Mora Bonbehí, Montserrat .............. 046656133N
Franquesa Roca, Anna ................... 033957509X
Garcia D.L.Serrana Ballano,
Concepcion ................................... 035117278G
Roca Fabra, Lucia ......................... 039734689G
Morejon Corredera, Anna ............... 077919772G
Gaitan Martinez, Marta ................... 043451137C
Pedreira Aguilar, Sonia .................... 036524608X
Dali Galdamez, Margarita ............... 035054739W
Quiroga Aguado, Montserrat .......... 034763479Z
Campos Caballer, Maria Jennifer .... 047622682D
Espert Año, Javier .......................... 029176070H
Ibañez Boixaderas, Mireia ............... 034744071H
Muñoz Olmedilla, Susana ............... 043699898J
Canedo Señor, Jennifer .................. 046649418J
Serra Rispau, Ana Maria ................. 040436623R
Vilaseca Sanglas, Rosa Elena ......... 033951231B
Romero Ortega, Laura .................... 040441724L
Marques Mulleras, Marta ................ 040314000Z
Díaz Martí, Laura ............................ 046548994F
Bergua Cortés, Ana Maria .............. 046800788C
Martin Cabrera, Marisol ................. 052193928M
Martin Moreno, Sandra ................... 046766909C
Viñals Navarro, Sandra ................... 046643526D
Trullàs Moncunill, Marta .................. 046783588R
Legazpi Piñeiro, Cristina ................. 046578292A
Sanchez Cano, Ana Maria ............. 038092731Q
Tauler Suñer, Rosa Maria ................ 077915716L
Garcia Ventura, Núria ...................... 052165332K
Hoyas Fernández, M. Carmen ........ 044023418S
Santos Fita, Maria .......................... 052161659M
Comia Costa, Roser ....................... 040323718A
Flores Moreno, M.Remedios ........... 038075594Z
Rodriguez Menendez, Elida ............ 038136387H
Perez Moral, Vanesa ....................... 053076447Z
Morejon De Giron Pastor, Sandra ... 038124773L
Gimeno Berman, Mireia .................. 044794703H
Duch Maestro, Alba ........................ 043522926A
Viló Viló, Gemma ............................ 045720052P
Bejiga Palomares, Eva .................... 038834813A
Díaz Mas, Núria .............................. 039710083P
Casals Alguacil, Ana Maria ............. 077740386H
Tortell Royo, Sonia .......................... 046687933A
Montesinos Fernández, Marta ....... 043531391G
Moreno Duaigues, Roser ................ 046815215A
Hernandez Cotera, Vanessa ........... 043547982N
Ramirez Fernandez, Eloisa .............. 043545474B
Iglesias Franch, Gemma ................. 040333158J
Dengra Oliva, M. Angeles ............... 038147355S
Rodriguez Palomeras, Silvia ............ 077911892J
Mollà Estapé, Cristina ..................... 046063721B
Clavé Las Heras, Irene .................... 043731624E
Millan Ortega, Arancha ................... 052214528C
Arévalo Navarro, Natàlia ................. 077313661N
Sola Gil, Alejandra .......................... 052608956K
Sebastià Navarro, Rut ..................... 047622967H
Riera Casanovas, Mireia ................. 038814087T
Domingo Rueda, Sandra ................ 038840280L
Juanola Argente, Immaculada ........ 077915095L
Garriga Planas, Anna ...................... 038820099D
Arche Aubert, Ana Maria ................ 077917970L
Vallve Alvarez, Eva Lourdes ............ 039718177Y
Martinez Blasco, Raquel ................. 039430161L
Cervantes García, M. del Mar ......... 034750747R
Caparros Funalleras, Sandra .......... 036515644Q

08,0388
08,0167
07,9992
07,9833
07,9821
07,9667
07,9556
07,9500
07,9445
07,9443

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

07,9400
07,9099
07,9089
07,8611
07,8444
07,8000
07,7910
07,7588
07,7400
07,7218
07,6985
07,6831
07,6820
07,6653
07,6600
07,6200
07,6117
07,6105
07,5733
07,5655
07,5400
07,5222
07,4832
07,4733
07,4707
07,4588
07,3521
07,3472
07,3003
07,3000
07,2777
07,2771
07,2733
07,2602
07,2521
07,2278
07,2054
07,2026
07,1667
07,1305
07,1211
07,1000
07,0783
07,0166
07,0148
06,9888
06,9699
06,9254
06,9166
06,8844
06,8721
06,8614
06,8488
06,8077
06,7971
06,7888
06,7866
06,7437
06,7088
06,6588
06,6495
06,6454

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
R
L
L
L
L
L
L
L
L

COS DE MESTRES

N

NIF

T

P

Audició i llenguatge
001 García Crespín, María Dolores ....... 038074043G
002 Cullell Guillamet, Anna Maria .......... 040440406N
003 Verdaguer Serarols, Dolors ............. 077906291R
004 Muñoz Monné, Montserrat .............. 040876231X
005 Menció Besalú, Marta ..................... 077919872N
006 Cruz Gàmez, Aurora ....................... 072549122S
007 Escobedo Escoriza, Maria Juana ... 044418364M
008 Tordera Omedes, Nuria ................... 040344410H
009 Alegria Monroig, M. Cinta ............... 040925910D
010 Torne Pique, Nuria .......................... 047771967R
011 Gomez Heredia, Sonia .................... 040998226J
012 Garcia Casarrubios, Marta .............. 047786355Z
013 Lobillo Eguiguren, Concepcion ....... 046763695A
014 Marti Bel, Veronica .......................... 052607471P
015 González Boris, Marta .................... 040441545R
016 Llorca Bosch, Gemma .................... 052421629Y
017 Blanch Fontcuberta, Josep ............. 047622021S
018 Surià Batista, Gemma ..................... 038112995V
019 Bausells Puig, Gemma ................... 036969686S
020 Barea Moya, Esperanza ................. 046716176W
021 Rubiés Mirabet, Ana ....................... 046535098A
022 Villagrasa Garcia, Maria Isabel ........ 043437580X
023 Hernandez Lopez, Jordi .................. 033907296Y
024 Barnola Bancells, Míriam ................ 043674277Z
025 Villanueva Claramonte, Belen .......... 029114627P
026 Llacer Manrique, Ana ...................... 052949458P
027 Domenech Llort, Anna .................... 039738710T
028 Massague Aymerich, Judith ............ 038842891P
029 Espachs Montalà, Mercè ................ 043738952J
030 Caro Pedros, Carmen Maria ........... 053325201T
031 Jimenez Perez, Lorena ................... 040343779P
032 González García, Míriam ................. 038837616T
033 Gonfaus Calsina, Sandra ................ 039907889Z
034 Ribó Capellà, Elisenda .................... 035094471J
035 Faz Florensa, Anna ......................... 046748417C
036 Farregut Esqué, Gemma ................. 078089252C
037 Jiménez Alacio, Cristina .................. 052626760T
038 Muñoz Pradas, Nuria ...................... 043551117L
039 Forment Dasca, Carmen ................. 044800643R
040 Sanchez Bautista, Coral ................ 052179185M
041 Solé Pujol, Meritxell ......................... 047684519E
042 Jaramillo Ibáñez, Lydia .................... 044199384P
043 Muñoz Borras, Judit ....................... 047628001S
044 Vilalta Grau, Anna ........................... 038140337N

Cognoms i nom

07,3138
07,3000
07,0613
07,0550
06,9097
06,7627
06,6958
06,6399
06,6021
06,5166
06,5077
06,3854
06,3743
06,3716
06,3486
06,1508
05,9760
05,9619
05,9374
05,8977
05,8689
05,7700
05,7212
05,7202
05,7011
05,5900
05,5367
05,4880
05,3927
05,3591
05,3336
05,2440
05,1804
04,8704
04,8700
04,8549
04,8249
04,8126
04,6567
04,6049
04,5467
04,4080
04,2988
04,0013

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

09,1104
08,7600
08,7133
08,6278
08,5710
08,5415
08,5333
08,5324
08,4733
08,4467
08,3610
08,2667
08,2555
08,2267
08,2133
08,1253
08,1077

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

Educació especial: pedagogia terapèutica
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

Cabré Recasens, Ana Maria ........... 035073469X
Garcia Muñoz, Ma. Teresa ............. 033921911Q
Gracia Calvo, Monica ..................... 037333574C
Garcia Muñoz, Lidia ........................ 043699219R
Diaz Rodriguez, Aranzazu ............... 043510697X
Fernandez Comas, Ana .................. 043432683N
Bes Cortés, Núria ........................... 078581648D
Junca Matas, Esther ....................... 040283938J
Torres Rodriguez, Sonia .................. 044982845C
Vila Sardans, Àngels ....................... 039347419P
Sánchez Blanco, Lorena ................. 046749774C
Llergo Molina, Ana Maria ................ 046613914K
Fernández Plaza, Isabel .................. 043734442B
Sipiña Selaya, Iolanda .................... 052622785G
Pla Bertomeu, M. Aurora ................ 078577847A
Colomines Paga, Mºimmaculada .... 052601417A
Chaparro Bobis, Azucena ............... 044023517E
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Cognoms i nom

NIF

T

P

N

Cognoms i nom

NIF

T

P

090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

Dot Blanco, Elena ........................... 033941946H
Garcia Vallvé, Anna ........................ 039722523M
Tarradas Riera, Concepcio .............. 040317489F
Pina Urbano, Marta ........................ 043452478G
López Cruz, Margarita .................... 038124719B
Sanchez Perez, Encarnacion .......... 046558264P
Cervero Castella, Maria ................... 046711357J
Gómez Alberola, Marta ................... 046748249J
Mercader Celdran, Beatriz .............. 047641670E
Gutierrez Garcia, Elena ................... 033430032S
Ferrer Gil, Teresa ............................. 035037179Z

06,6261
06,6220
06,6173
06,6083
06,6067
06,5767
06,5711
06,5399
06,5222
06,5200
06,3510

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
R

061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

Robleda Font, Eva .......................... 046733067B
Vilaseca De Prada, Olga ................. 035044247K
Casahuga Karten, Pilar-Julia .......... 039332210W
López Martínez, Laura .................... 046758400K
Heredero Gras, Marta ..................... 043445773S
Marin Gelmar, Marta ....................... 046766823A
Carles Esmel, Maria Pilar ................ 047622305T
Garriga Pujals, Gloria ...................... 039667789B
Altimires Surroca, Montserrat .......... 052147564D
Fernandez De Mera Miguel,
Ma.Antonia ...................................... 052174595S
Cortes Escoda, Vanesa .................. 039897657V
Mesa Martinez, Concepcion .......... 046570885W
Chueca Fernandez, Maria Isabel ..... 046702991L
Gavaldà Guiteras, Cecília ................ 039345724S
Sanchez Torres, Lourdes ................ 039897795V
Plantalech Mir, Cristina ................... 040323099M
Rodrigo Fontana, Marta ................. 043743394Q
Perez Perez, Guadalupe ................. 024164187L
Sisó Ribes, Estela .......................... 047683306M
Chaves Izquierdo, Mireia ................ 046802463Q
Salamanca Pérez, Pilar .................. 077303715W
Gámez Roldán, Noelia .................... 046803570L
Costa Climent, Núria ...................... 035103594M
Clos Maset, Ana Maria ................... 040431476Y
Presas Valenzuela, Sonia ................ 043540286K
Mata Cuesta, M Jose ..................... 038088498S
Mellado Gonzalez, Eva ................... 038134201V
Boullón Sabín, Ana M. .................... 078542881C
Rosello Porcel, Mireia ..................... 038140013X
Gomez Aguila, Vanessa .................. 039910241C
Romero Garcia, Maria Reyes .......... 046043921Z
Pardo Arranz, Maria Jose ............... 013149366J
Prado De Tena, Pilar ...................... 043398981M
Nuñez Ponsa, Gema ....................... 046572500F
Dominguez Romero,
Maria Remedios ............................. 038559413M
Guri Bigas, Cristina ........................ 052157277Q
Masso Valdes, Raquel .................... 038551808J
Tintoré Lozano, Mònica .................. 046681248B
Balcells Furest, Maria del Mar ......... 046222152H
Marin Porcel, Marta ........................ 053074255F
Martinez Fernandez, M.Eugenia ...... 040971323C
Berga Colom, Alícia ........................ 077913967H
Escardo Roma, M.Angeles ............. 052196057H
Gifre Reixach, Anna ....................... 046670754M
Estrada Cano, Sonia ....................... 046545729P
Gigó Sabaté, Anna Maria ................ 040875322K
Macaya Rodríguez, Maria Isabel ..... 079304403N
Carro Torre, Esther ......................... 043422589S
Vilchez Vilchez, Francisca ............... 038426492R
Prims Damas, Margarida ................ 077115539N
Quiros Rodriguez, Prudencia .......... 040524437R
González González, M.Carmen ....... 040979048V
Casal Perez, Eulalia ........................ 052622344T
Caminero Baubi, Miriam ................. 047625781A
Llambrich Olivé, Montse ................ 046535652M
Blazquez Martinez, Maria Angeles .. 043500211N
Camps Gay, Sonia .......................... 077610683N
Cantó Puig, Montserrat ................... 046710787H
Martí Altisent, M.Carme .................. 040893642X
Peremiquel Vizcarra, M.José ........... 041096281L
Morral Rafart, Ester ........................ 077733334G
Salsench Martí, Montserrat ............ 077831544G
Ruiz Gonzalez, Elena ...................... 035102120A
Ortiz Canals, Carme ....................... 037730037D
Gozalvez Vila, Trinitat ...................... 020406799A
Navajas Marmol, Josefa .................. 039170715J
Sole Ortas, Olga ............................. 035015949J
Garcia Guimera, Ma. Amparo ......... 073384894J
Puig Fernandez, Raquel .................. 036517124R
Diaz Lech, M. Teresa ...................... 038803567Z
Barnés Uroz, Mercedes .................. 043443361H

07,4900
07,4845
07,4756
07,4733
07,4576
07,4534
07,4509
07,4449
07,4387

L
L
L
L
L
L
L
L
L

07,4337
07,4281
07,4280
07,4233
07,4218
07,4146
07,4099
07,4098
07,4000
07,3944
07,3930
07,3917
07,3875
07,3698
07,3667
07,3659
07,3639
07,3456
07,3367
07,3318
07,3180
07,3087
07,3073
07,2939
07,2871

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

07,2860
07,2829
07,2723
07,2688
07,2568
07,2489
07,2427
07,2422
07,2400
07,2378
07,2335
07,2317
07,2240
07,2223
07,2100
07,2069
07,2000
07,1987
07,1980
07,1947
07,1916
07,1898
07,1861
07,1806
07,1713
07,1635
07,1600
07,1598
07,1590
07,1549
07,1427
07,1367
07,1300
07,1294
07,1267
07,1233
07,1220

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

Educació infantil
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060

Pastrana Fragoso, Judith ................ 043713734A
Serra Llonch, Anna Maria ............... 033890687A
Pascual Mola, Maria Dolores .......... 040919131S
Amador Vigara, Estrella Belén ......... 044190823A
Cuine Alonso, Miriam ...................... 046607794L
Santamaria Recasens, Susanna ..... 078085547H
Pich Frutos, Olga ............................ 039349109L
Soler Sague, Marta ......................... 040342109V
Santos Ill, Palmira ........................... 052421485T
Vilchez Cardenas, Maria Dolores .... 036570937V
Hidalgo Marquez, M. Dolores ......... 077735153Y
Viñas Rodriguez, Domitila ............... 035097836C
Sala Barnolas, Marta ...................... 033951748E
Tremoleda Burjats, Maria Angels ..... 077898531S
Perez Peralta, Montserrat ............... 052399137P
Carrelero Saiz, Beatriz Begoña ....... 052217578B
Llamas Lopez, Margarita ................ 077740374Y
Teixidó Sanjuan, Olga ..................... 043741549B
Salvado Urquizu, Inmaculada ......... 040921110Q
Falguera Poca, Gemma ................. 043731558W
Gavarro Torres, Nuria ...................... 043446708F
Lupiañez Molina, Ma. del Carmen .. 052399897D
Alòs Xandre, Núria .......................... 043721572K
Pérez Lopera, M.José ..................... 043726795T
Valdivielso Gracia, Esther ................ 043681488A
Juan Maraver, M. Teresa ................ 039349106Q
Manzano Martin, M. de la Luz ........ 039689831L
Escolà Miró, Raquel ........................ 052307276D
Barberà Pau, Natàlia ...................... 052604938M
Vazquez Velasco, Ana Belen ........... 039910086A
Lopez Ribera, M del Mar ................ 039706332Y
Tomas Andreu, Estela ..................... 047626227N
Xicota Tort, Marta .......................... 077304787Q
Sánchez Cascales, Lourdes ............ 033965019E
Casany Font, Sílvia ......................... 047676113B
Sanchez Gonzalez, Fatima .............. 040527901S
Trillo Peroy, Ivan ............................. 043742256M
Tubau Rodriguez, Dolores ............... 043505854C
Rubio Galvez, Juana Maria ............. 039672048S
Carricoba Lamela, Almudena .......... 046564820D
Gómez Carro, Maria Pilar ............... 073194585Y
Corsellas Baig, Sonia ..................... 040454820M
Geis Balague, Francesc Xavier ....... 039182964A
Iñiguez Pujantell, Rosa Maria .......... 035044382H
Noguer Costal, Elisabet .................. 036983401E
Vizcaino Garcia, Juana Maria .......... 046661499L
Hurtado Parras, Mar ....................... 033939481Z
Castellet Arnau, Maria Flora ............ 033881106J
Vazquez Boix, M. Dolores ............... 035057932K
Ruestes Mesalles, M. Lluïsa ........... 043706628G
Sabat Gonzalez, Cristina ................. 078002463X
Sole Martinez, Inmaculada ............. 045482390M
Horta Barrero, Nuria ....................... 040560058H
Sancho Algas, Pilar ........................ 035029649M
Torrent Pi, Anna M. ........................ 038797370G
Duran Vargas, M. Teresa ................ 043728207D
Codina Sallés, Maria ....................... 033948606P
Sanchez Palacios, Maria Dolores .... 040443260Z
Sanchez Tobarra, Marta .................. 034759056F
Herrera Segura, Antònia ................ 040434119G

08,9045
08,6067
08,5170
08,3667
08,3454
08,2422
08,2356
08,1574
08,1445
08,1333
08,1253
08,0863
08,0547
08,0333
08,0211
08,0139
07,9900
07,9713
07,9529
07,9246
07,9172
07,9130
07,8876
07,8868
07,8700
07,8613
07,8540
07,8291
07,8193
07,7980
07,7977
07,7947
07,7895
07,7833
07,7723
07,7667
07,7659
07,7616
07,7390
07,7289
07,6849
07,6760
07,6733
07,6704
07,6683
07,6567
07,6417
07,6400
07,6317
07,6207
07,5906
07,5889
07,5853
07,5807
07,5800
07,5330
07,5250
07,5047
07,5033
07,5000

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Gallofre Camps, Gemma ................ 043689818F
Blanco Pascual, Ines Maria ............. 052400439E
Arjona Alcalá, Gabriela .................... 079275906N
Fernandez Lopez, Josefina ............. 077731072L
Calvo Peña, Amelia ......................... 038080686T
Soto Gea, Maria Carmen ............... 033886652Q
Pulido Del Rio, Yolanda .................. 043507482S
Ventosa Jane, Cristina ................... 039672509Q
Asin Calavia, M.Angeles ................. 039834921W
Vera Vilaplana, Pilar ........................ 035083418T
Mogas Xartó, Anna María .............. 077316644M
Lleonart Güell, Anna Maria .............. 039889179A
Mayordomo Mayordomo,
Maria Rosa ..................................... 039904350V
Guirao Cantos, M.isabel ................. 072529580T
Martin Guasch, Rebeca .................. 047762227J
Gomez Morales, M.Angeles ............ 043393719X
Piñol Miró, Marta ............................ 052420345X
Lirio Barajas, Maria Isabel ............... 052390467D
Collell Espuña, Ma Rosa ................. 079295259E
Rubio Llurba, Anna ......................... 039717844H
Bocigas Lopez, Cristina ................. 046054319Q
Torta Redó, Margarita ..................... 040923308Y
Soler Palomera, Maria ................... 077730460M
Casals Solè, Núria .......................... 040560472H
Albiac Machin, Josep-M. ............... 039898932G
Creus Cortadellas, Josefina ............ 078073307Z
Vilas Ibañez, Raquel ........................ 040345681R
Pi Gomez, Patricia .......................... 038838809C
Sillero Morales, Maria Josefa .......... 024128443V
Siper Ribas, Montserrat .................. 038129857C
Morant Camarena, Anna ................. 020019322F
Zumaquero Rivera, Leonor ............. 047712482V
Palomo Corredera, Olga ................. 077914521C
Duran Marin, Nuria .......................... 040446507H
Castella Pagola, Ana Montserrat ..... 046330936N
Linares Villarino, Maria Carmen ....... 046800279V
Riba Martinez, Eva ......................... 046561216Q
Subils Postigo, Sonia ..................... 040326502G
Roig Gimenez, Olga ........................ 046633561A
Sole Campabadal, Teresa ............... 039696960H
Chamorro Moya, Cristina ................ 044178369S
Claramunt Ejarque, Montse ............ 079281850E
Llort Parra, Gemma ........................ 043742861N
Ferrer Pellicer, Sara ......................... 046560700Y
Tenas Marquet, Olga ....................... 043630261C
Mora Garcia, M. Dolores ................. 046121294S
Banqué Saldaña, Rosa ................... 043734141D
Planes Albets, Montserrat ............... 078149871B
Freixes Mora, M.Teresa .................. 040879963Q
Fernandez Palleja, Gemma ............. 043506100J
Iglesias Jäckle, Cristina ................... 046624299X
Villena Serrano, Cristina .................. 039867103F
Barragan Bascon, Cristina .............. 046705440F
Morales Garcia, Nuria ..................... 034761910D
Estadella Piquer, Dolors .................. 043726697V
Alarcon Estruch, Eva ...................... 046358055Z
Orte Garcia, Nuria ........................... 037285590Z
Gilabert Rofes, Eva ........................ 039893136G
Paus Benzal, Gemma .................... 040991821W
Vilella Moreno, Estefania ................. 043742174S
Gonzàlez-Coronado Castilla, Mònica038117630Y
Borras Martinez, Gemma ................ 039708880R
Alonso Moreno, Beatriz .................. 044184717S
Lumbierres Cots, Sílvia ................... 043726888R
Nadal Muro, Maria D. Carmen ........ 038100870J
Rovira Abella, Anna ........................ 043744679J
Reig Fito, Sonia .............................. 040324169V
Ribas Garriga, Elisabeth .................. 077909357P
Gonzalez Debart, Ana .................... 044990235G
Orozco Fernandez, Rosario ............ 046539763E
Carqués Serrato, M. Nieves ............ 043514892L
Pujol Masdeu, Gemma ................... 077913726F
Grima Graell, Maria Claustre ........... 078151562T
Juan Vila, Josefa ............................. 037739123X
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Garcia Blanco, Sofia ....................... 052422620P
Escriche Casanova, Rosa Lara ....... 052607416E
Godino Romero, Roser .................. 077607916M
Rodriguez Novoa, Maria ................. 077295166D
Garrido Cano, Anna ........................ 039329756D
Pla Soto, Maria Dolores .................. 043742200H
Cruz Lopez, Laura ......................... 053069100G
Moreno Bonilla, Maria .................... 052144132G
Peralta Gámez, M. Carmen ............ 046357937B
Vila Mir, Teresa ................................ 043711534B
Malavez Garcia, Carme ................... 046650438K
Gago Fagundez, Margarita ............. 035111451L
Arias Alvarez, M. Rosario ................ 010059426P
Carreras Ruiz, Teresa ...................... 043626047S
Preguezuelo Farré, Maria Àngels .... 047602227R
Escamilla Garcia, M. Dolores ......... 046680804G
Huix Juan, Maria Merce .................. 040310392V
Mir Esteva, M. Carme ..................... 040363317L
Ramiro Hermoso, Julia ................... 038818498H
March Solanes, Marta ..................... 038112364F
Ferrero Hernandiz, Salvador .......... 020426647W
Roge Montagut, Pilar ...................... 043742291V
Tarancon Daniel, Sònia ................... 077913014P
Lopez Peñas, Concepcio ................ 046621598T
Carne Ortiz, Maria Carmen ............ 039322449Q
Franco Martin, Rosario .................. 052146018G
Rabaneda Boó, Jezabel ................. 046966969A
Pons Serra, M.Carme ..................... 043718118V
València Sunyer, Roser ................... 077304903V
Garcia Fernandez, Rosa Lourdes ... 077114696C
Valois Cusso, Montserrat ................ 046406584J
Tejada Vecina, Mercedes ................ 040952543P
Espinar Ruiz, Sandra ...................... 043522363S
Alonso Bruguera, Patricia ............... 045538115R
Gelonch Camí, Montserrat .............. 078086440Z
Rius Almazan, Dolors ...................... 039707299F
Gras Samitier, Yolanda .................... 038123046V
Ferre Serra, Cristina ........................ 039891448H
Lopez Reina, Maria Teresa .............. 046664695H
Betorz Ureña, Carme ...................... 073188507T
Mateo Bautista, Dolores ................. 035104348T
Aguayos Macarulla, Mireya ............. 046735415J
Cañete Tejero, Laura ....................... 052628701D
Badia Rivas, Montserrat ................. 035123348W
Ribas Martinez, Monica .................. 039704668K
Cutillas Zarco, Núria ....................... 046703412A
Oltra Sagarra, M.Carme .................. 052219521E
Garcia Arias, Elisenda ..................... 046356530F
Muñoz Retamal, Gloria .................. 077289225W
Tena Mas, Cristina .......................... 046965834H
Casafont Jimenez, Noemi ............... 029114338H
Bou Martí, Maria del Carmen .......... 019005092P
Bosch Iborra, Ingrid ........................ 038804096Z
Esteller Llopis, Gemma ................... 046453161S
Alba De La Fuente, Raquel de ........ 038152127A
Porxas Roig, Lourdes ..................... 040431947V
Jove Segura, Immaculada ............. 043745372Q
Valles Rovira, Elisabeth .................. 046228797Q
Sant Argila, Iris ............................... 047806928W
Cruz Salto, Ester ............................ 039716818G
Mur Morelló, Marina ........................ 047679049A
Lopez Nolla, Eva ............................. 046578313R
Belmonte Exposito, Monica ............ 043524007A
Antúnez Moreno, Anna Elisabet ...... 038082598A
Parra Vicent, Raquel ...................... 053225914G
Barberà Martínez, Núria .................. 038140440T
Torne Coloreu, Elisa ........................ 040520465P
Pintó Garriga, M. Rosa ................... 039322854F
Coromina Prieto, Rosa Ma. ............ 077907366H
Rollan Poquet, M. Dolors ................ 078053629R
Plaza Farré, M.Carme ..................... 078065612R
Trias Planella, Nuria ......................... 043633761R
Prades Beltran, Gemma ................. 040918321X
Garcia Perez, Carmen ..................... 038456172B
Feixas Taberner, Esther ................... 043676573X

06,7736
06,7669
06,7660
06,7627
06,7583
06,7571
06,7551
06,7406
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06,7356
06,7319
06,7269
06,7202
06,7178
06,7126
06,7115
06,7056
06,7053
06,7033
06,7000
06,6953
06,6899
06,6867
06,6867
06,6782
06,6778
06,6737
06,6711
06,6697
06,6667
06,6543
06,6540
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06,6523
06,6480
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06,6433
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06,6360
06,6289
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06,6250
06,6221
06,6203
06,6195
06,6168
06,6138
06,6132
06,6131
06,6092
06,5947
06,5915
06,5890
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06,5753
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06,5661
06,5582
06,5581
06,5560
06,5559
06,5556
06,5555
06,5545
06,5537
06,5533
06,5523
06,5490
06,5413
06,5411
06,5400
06,5369
06,5333

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Núm. 1103

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

Soler Solans, Ana Maria ................. 090002313R
Burgos Veiga, Anna ........................ 078085516X
Gutiérrez López, Vanessa ............... 039728908L
Caro Marquez, M. Encarnacion ..... 080036198Q
Quevedo Serra, Anna ..................... 077744827C
Vidal Gonzalez, Silvia ...................... 040354155B
Sanchez Garcia, Lidia .................... 038436156M
Mosquero Martin, Laura .................. 040336004F
Torrente Robles, M. Encarnacion .... 046535915S
Figuerola Perez, Sheila ................... 046759074M
Vigas Cobos, Lluïsa ........................ 036983895X
Congost Dilme, Dolors .................... 077906371N
Gómez Jové, Judit .......................... 078085635Z
Garcia Izquierdo, Noelia Yolanda .... 079290788J
Riu Oliveras, Anna ......................... 046673307M
Calderon Mena, Margarita .............. 043675957S
Duran Gelabert, Montserrat ............ 052154458A
Alonso Hernandez, Laia .................. 044000049Z
Beltran Soldevila, M. Montserrat .... 039339435M
Cabré Fusté, Gisela ........................ 039895861S
Rafel Gimenez, Laia ........................ 047714860A
Torrent Sanchez, Marta .................. 038556043Q
Puigvert Gelada, Meritxell ............... 077918709E
Sanchez Luengo, Montserrat ......... 052170304W
Anguera Utrera, Montserrat ............ 046610087N
Ramon Sala, Maria ......................... 040979233H
Mas Vidal, Elisabet .......................... 077740633N
Crespo Casals, Montserrat ............. 077741479F
Fernandez Borrego, Eva Isabel ....... 038121403F
Ferreres Fabregues, Cinta ............... 047629510Y
Caballero Martinez, Francisca ......... 040446966V
Mitjans Pons, Gemma .................... 038083536K
Fortuño Boix, Sara .......................... 020451925A
Riudor Busca, Anna ........................ 046127546B
Juanes Vázquez, Judit ................... 040324467Q
Aguilera Serrano, Piedad ................ 040317189Y
Rodoreda Fonts, M.Teresa .............. 039341143B
Jové Planes, Assumpció ................ 040884434W
Ribera Casado, Estefania ............... 077737621J
De Pedro Cantarero, Maria Àngel ... 052178841Y
Bonaventura Pujol, Mercè ............... 039370722N
Ferran Batet, Merce ....................... 040296269Q
Rodriguez Prieto, M. del Sol ........... 043503330A
Seoane Herrero, Anna .................... 039332789Y
Ortega Sanz, Maria Antonia ............ 079304559F
Pons Ametller, Montserrat ............... 077313227S
Fernandez Fernandez,
M.Del Carmen ................................. 033331971A
Gonzalez Burguillo, M. Lourdes ...... 046674952V
Gamell Suriñach, Neus ................... 090002458P
Barberà Ciurans, Neus ................... 046593216T
Dominguez Dominguez, Maria Isabel046231317Y
Vilardebo Martin, Maria Gloria ......... 043698932J
Costa De Llera, Laura ..................... 046698473D
Vilarrodona Pagespetit, Irene .......... 077907263F
Borrellas Rocadembosch, M.Lourdes077740385V
Llenas Alonso, Íngrid ...................... 046776824E
López Martín, Eva ........................... 040335966S
Escalera Mancebo, Vanessa ........... 014269081L
Ferrer Batlle, Marta ......................... 078002808X
Torres Marin, Maria Cruz de ........... 038084149J
Gil Morales, Nuria ........................... 044024830R
Sebastia Pla, Montserrat ................. 046651627Z
Vall De Vilaramó Guiu, Mariona ....... 077737379R
Francisco Castilla, Queralt .............. 034751891H
Villa Fernandez, Carolina ................. 038095996S
Garcia Cespedes, Irene .................. 047791629K
Tarrida Carrera, Laia ....................... 044023997L
Fenollar Saez, Anna ........................ 038558787T
Lozano Garcia, Olga ....................... 052439095S
Perez Gonzalez, Lidia Catalina ....... 053073712Q
Negredo González, Marina ............. 036515854L
Roig Garcia, Carme ........................ 077616734Z
Martí Font, Maria del Mar ............... 037373872E
Pelegrin Lopez, Maria Angeles ........ 040968079L

06,5254
06,5253
06,5240
06,5223
06,5211
06,5192
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06,4970
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06,4755
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06,4627
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06,4255
06,4253
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Perez Cabrera, Silvia ...................... 045542003W
Agredano Martin, Raquel ................ 047634184B
Mas Tarradas, Marta ....................... 052168589N
Ulldemolins Fabregat, Ma. Josefa ... 078575321F
Porta Fernandez, Cristina ............... 039878045R
Almirall Peña, Gemma .................... 043405655D
Escola Davins, Eva ......................... 039363357F
Gutes De Ameller, Elisabet .............. 043523210B
Cuñe Sala, M. Mar ......................... 046359928R
Pulido Moncayo, Maria Reyes ........ 047675212F
Riera Medina, Marta ....................... 039729382X
Morete López, Lorena ..................... 044198134T
Fisas Olle, Teresa ............................ 046676453T
Fontanet López, Bea ...................... 039367233L
Escolà Mirabet, Rosa ...................... 078082364D
Monfort Castells, Mireia .................. 046776283X
Calvis Rigol, Assumpta ................... 079280138N
Figueras Polo, Patricia .................... 046351172P
Villacampa Muriscot, Marta ............ 040338118M
Zaragoza Garcia, Cristina ................ 039726609C
Ors Montañes, Margarita ................ 052394466Y
Carrillo Garcia, Maria Felisa ............ 077616616B
Xixons Barons, Maria Dolors ........... 041086781H
Arbonés Sánchez, Laura ............... 043745519W
Sancho Sancho, Fatima ................. 047621476E
González Barco, Gregoria ............... 046630291E
Moraleda Oliva, M. Inmaculada ....... 051937487Z
Coll Besa, Núria .............................. 043742574R
Pérez Rivera, M.Lluïsa .................... 040879486E
Sánchez Jiménez, M.Montserrat ..... 040888548E
Iglesias Aragón, María ..................... 014270545B
Villarroel Garrigós, Lidia .................. 052179406L
Berjaga Carriqui, Irene .................... 077905960S
Ortiz Garcia, Pilar ............................ 043426217D
Vergara Vergara, Cristina ................ 040350815Y
Feliu Deulofeu, Celia ....................... 077915577H
Cabrerizo Gomez, Pilar ................... 073201687R
Sitja Arnau, Irene ............................ 040336104S
Bonal Martín, Laia ........................... 038139477A
Auge Galtes, Elisabet ...................... 038148225B
Llopart Carro, Merce ...................... 043543041Q
Roca Montala, Anna Maria ............. 045485464C
Balagueró Ortiz, Andrea .................. 043707110A
Soto Rodríguez, Silvia ..................... 047711353S
Galobardes Andreu, Carme ............ 038070560V
Calero Muñoz, Maria Pilar ............... 034750676E
Gutierrez Gonzalez, Pilar ................ 040290116G
Lopez Sanchez, Yolanda ................ 077310650Z
Dominguez Seda, Ma. Montserrat .. 037327619E
Aguilar Garcia, Ruth ........................ 043424493X
Flete Blanco, Fernanda .................. 052192200W
Leal Sanchez, Maria Mercedes ....... 034752508Z
Adroher Roura, M.Carmen .............. 040303624B
Gallego Rivera, Esther .................... 046458819S
Melgares Sendón, Margarita ........... 053063193P
Vila Jaklitsch, Ana Maria ................. 035039250S
Molins Moreno, Laura .................... 053075722W
Tornos Català, M.Isabel ................. 043704133Q
Rosa García, M. Inmaculada ........... 040531274F
Ayora Casany, Maria ....................... 046631924E
Jimenez Gomez, Cristina ............... 040537617W
Tenllado Muñoz, Rosario ................. 046728455E
Armengol Pastelero, Marta ............. 038832447Y
Iñiguez Gomez, Marta Ascension ... 053125675E
Gaspar Lapena, M. del Carmen ..... 040523832V
Guijarro Martínez, Laura .................. 046731873J
Casas Ribas, Marta ....................... 039362064W
Callau Pascual, Laia ........................ 039706484C
Marco Coll, Dolors .......................... 077915024V
Ribera Barberà, Encarnación ......... 020781609M
Peñas Boira, Susanna ................... 046726411W
Iniesta Hernandez,
Juana Maria del Pila ....................... 040426363E
427 Riera Ranz, Silvia ............................ 038145473L
428 Diaz Sanchez, M. del Pilar .............. 052600801P
2467

06,3089
06,3067
06,3054
06,3021
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06,2977
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06,2889
06,2868
06,2777
06,2757
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06,1477
06,1446
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Sole Soler, Mireia ............................ 045542053Y
Tugues Marsol, M.Pilar ................... 078083274E
Barra Viles, Blanca .......................... 043708876K
Teixidor Figueras, Maria del Carme . 077916420X
Arques Pello, Ana Judith ............... 052607134Q
Galo Maneiro, Angela ..................... 078580981D
Guillamet Jimenez, Maria ................ 090002703T
Juan Sanz, Montserrat ................... 040959138W
Alfonso Bigorra, Noemi ................... 039916730T
Giraldo Luque, Maria Jose .............. 034745949X
Queralt Benavente, Maria Isabel ..... 045462925K
Castellet Martinez, Maria ................ 033888527M
López Moreno, Maria Carmen ....... 052461093W
Salvado Fosch, Dolors .................... 047627515N
Garcia Melero, Ana Isabel ............... 046542038C
Balat Bujan, Marta .......................... 077916884Z
Trallero Moreno, Beatriz .................. 038143882S
Masvidal Sorinas, Eva ..................... 039736686T
Faja Poo, Carlos ............................. 038087417S
Sola Nadal, Cristina ........................ 038446122N
Salvat Balaguer, Meritxell ................ 046549646S
Medina Morán, Nereida .................. 053327576Y
Colomer Pages, Rosa ..................... 040440955D
Casas Ferrer, Eva ............................ 045497079C
Lopez Merino, Cristina .................... 043548905S
Paradell Cuní, Mº del Carmen ......... 038786854E
De La Dueña Marsella, Sofia .......... 039353152Z
Tomas Moreso, Veronica ................. 040927852L
Iglesias Julian, Rosa Maria ............. 039173858M
Casas Periz, Elisabet ...................... 040319726J
Ortiz Gandara, Encarnacion I. ......... 040316071S
Rotllant Pozo, Sandra ..................... 052161784S
Montserrat Pages, Aina ................. 040999023M
Gordillo Lupion, Maria Angeles ...... 039368895W
Puigdemasa Domènech, Núria ...... 047678890M
Valdepeñas Lopez, Celia ................. 046812328Z
Montaner Sancho, Blanca .............. 040342516X
Salvadó Carrasco, Araceli ............... 039728795K
Mate Garcia, Maria Ester ................ 046702904R
Campo Cuartero, Angela del .......... 038087540T
Caballe Fontanet, Silvia .................. 039352015G
Vila Bou, Marta ............................... 033957212N
Viñals Ruiz, M. Lluïsa ...................... 039181345V
Vallès Marí, Gessamina ................... 047685269J
Llorente Arias, Monica .................... 052592408X
Ruiz Araguz, Maria del Mar ............ 038433670A
Meseguer Estevez, M Teresa ......... 040965512M
Sansalvador Roca, M.rosa .............. 033939364N
Tomàs Olivella, Roser ...................... 046658637D
Mañe Sanchez, Marta ..................... 039885028S
Puig Comellas, Anna ...................... 039374744D
Monne Castel, Nelly ....................... 043710010M
Creixell López, Cristina .................. 046819678G
Perez Timoneda, Laura .................. 046968615Q
Arnal Cela, Maria Angeles .............. 046600626G
Lara Rozas, Maria Victoria .............. 038445730B
Illa Oms, Mireia ............................... 043713415Y
Cervera Mudarra, Rosa Maria ......... 033925146P
Muñoz Castells, Cristina ................. 047691351T
Gonzalez Berruezo, Laura ............... 053125293P
Franch Calmó, Anna Maria ............. 040438186T
Gilabert Perez, Ariadna .................. 043509634M
Salvador Asensio, M.Angeles Amor 011937511M
Queralt Mallafre, Rosaura ............... 039892217M
Santín Cabrera, Sònia ..................... 036515016D
Mogollon Carrillo, M Jose ............... 047761478T
Sabate Segura, Carolina ................. 039898476P
Domenech Guimera, Ma. Angels .... 040935026V
Sabartés Feixas, M.Àngels .............. 039336216Y
Dasquens Carulla, Neus ................. 045496284F
Lleonart Baranguà, M.Rosa ........... 043736345M
Varela Jimenez, Dolors ................... 040318544G
Guiu Casado, Inmaculada .............. 079271904N
Castellà Collado, M.Antònia ............ 078084492K
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Castellet Susagna, Anna Maria ....... 046582649J
Mayor Roig, Yasmina ...................... 052600225F
Hernandez Panadès, Jordi ............. 043443606X
Font Garrigo, Consol ...................... 078000605S
Segarra Esmel, Mireia .................... 039731766W
Aymerich Riumbau, Gemma ........... 033940520H
Lopez Salazar, Mireia ...................... 034749321R
Almendro Campon, Montserrat ....... 046585420R
Bujaldón Roig, Heidi ....................... 039717718F
Villanueva Fleta, Marta .................... 046969735D
Canaldas Madriles, Nativitat ........... 077831545M
Mateos Pena, Núria ........................ 046807125D
Navarro Melendo, M. Carmen ......... 036979049V
Armengol Valls, Mònica ................... 078089758C
Cortina Ridorsa, Gemma ............... 077318205W
Holm Aranda, Miriam ...................... 039726182F
Costa Solorzano, Montserrat .......... 039350690J
Planas Serradell, Xavier ................. 033942599G
Martínez Pérez, Cristina ................. 045493450W
Blanquez Vila, Sonia ....................... 040437700C
Nadal Oliva, Mònica ........................ 043717555Y
Masià Planés, Noemí ...................... 073205259P
Farnos Pallares, Gisela ................... 047629981V
Puga Piedra, Maria Carmen ............ 046647609K
Sorroche Galera, Maria Teresa ........ 039728199T
Caceres Garcia, Ester ..................... 045469055X
Jerez Domedel, Laia ...................... 039736920G
Tugues Roset, Marta ...................... 045465625F
Raventós Esqué, Susana ............... 047645149M
Sanchez Rodriguez, Elisabeth ........ 046609533X
Castells Pascual, Magdalena .......... 043742215X
Soler Playà, Montserrat ................... 039335691X
Lopez Morales, Montserrat ............ 033910480Q
Bueno Arnal, Maria ........................ 044877018Q
Lozano Bueno, Ana Maria ............. 052396049W
Gaya Llorens, Meritxell .................... 039891209D
Vendrell Hidalgo, Dulce Nombre de 039883554J
Pigem De Palol, Nuria ..................... 077911374R
Moreno Torras, Esther .................... 044992798Z
Becerra Jiménez, Montserrat .......... 039717997X
Barbecho Grimaldos, Lídia .............. 043732115F
Baldomà Monesma, Laura .............. 043742155L
Barillas Llopart, M. Teresa .............. 052210715W
Faixó Borrell, Ester ......................... 040438809W
Pare Vila, Maria Roser .................... 077115504T
Boira Guerrero, Laura ..................... 052169539L
Rojals Ventura, Mariona ................. 040336691G
Rosich Santero, Berta ..................... 043408821R
Luque Luque, Vanesa .................... 046818161M
Sanchez Carbonero, Valentina ........ 038822365K
Martinez Aranda, Robledo .............. 038443972R
Vila Savall, Margarita ....................... 046228091T
Fisa Guilera, Marta .......................... 035027223V
Maso Olive, Anna ........................... 040361214D
Fortuny Torrens, Yolanda ................ 039710569B
Peralta Peiró, Andrea ...................... 014270694E
Valls Argent, Gloria ......................... 034752240E
Lopez Domenech, Celia .................. 040929550S
Quintana Segala, Maria del Mar ..... 039349943W
Cortés Molina, M. Teresa ................ 077915455B
Marín Rubio, Esther ........................ 052913026P
Lopez Lopez, Engracia ................... 033884841E
Corchete Navas, Carme ................. 047676207J
Botigué Satorra, Cristina ................ 078091881G
Moreno Recacha, Eva Maria ........... 077605464Z
Sanahuja Navarro, Lidia .................. 040344773J
Miret Punzano, Carlos .................... 040531531B
Gine Roda, Anna ............................ 047625934H
Sauret Nou, Núria .......................... 078084499M
Corretti Gerbaudo, Julia .................. 047683751J
Magem Mas, Elena ......................... 039356108A
Esteve Almirall, Anna ...................... 045462072L
Fernández Holgado, Sònia ............. 046657780A
Ramos Espinosa, Ana M. .............. 046613829M

05,9711
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05,9493
05,9488
05,9438
05,9425
05,9411
05,9309
05,9282
05,9267
05,9264
05,9231
05,9204
05,9197
05,9191
05,9166
05,9152
05,9033
05,9001
05,8980
05,8933
05,8921
05,8920
05,8882
05,8845
05,8758
05,8755
05,8734
05,8707
05,8677
05,8667
05,8620
05,8465
05,8455
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05,8407
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05,8402
05,8373
05,8338
05,8316
05,8278
05,8275
05,8200
05,8194
05,8164
05,8161
05,8159
05,8120
05,8067
05,8018
05,7855
05,7840
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05,7785
05,7777
05,7772
05,7767
05,7732
05,7730
05,7689
05,7673
05,7667
05,7655
05,7642
05,7540
05,7516
05,7487
05,7475
05,7473
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Teixidor Reixach, Carme ................. 040333848J
Gómez Vilarrasa, Lluís .................... 043625730C
Sanchez Saez, Jonathan ................ 045492784A
Ribas Pumarola, Cristina ................. 038855755S
Luque Pérez, Núria ........................ 046795448Q
Dueñas Salido, Maria Mercedes ..... 040327545N
Garcia Santacruz, Maria Asuncion .. 043399488Y
Soler Roca, Eva .............................. 038142137H
Montero Serrano, Monica ............... 077913634F
Muñoz Bernabeu, Maria Lourdes .... 038099098N
Santanach Muns, Inmaculada ......... 033951930C
Cotrina Casas, Bibiana ................... 033951235S
Junyent Reine, Maria Dolors ........... 046555658R
Bermudez Torrente, Rosana ........... 044798874A
Mir Coromina, Anna ........................ 033957033V
Mendez Antonio, Andrea ............... 036532239M
Reichardt Torrelles, Irene ................. 077608591J
José Fibla, Maria Teresa ................. 047625089R
Grajera Alcazar, Ester ..................... 077476509C
Real Guerrero, Yolanda ................... 038453411X
Torres Merlo, Gemma .................... 043454652Q
Fernández López, Encarnación ...... 038426331R
Ferré López, Maria .......................... 077788883P
Riera Riera, Meritxell ....................... 047711444Z
Garcia Lopez, Silvia ........................ 040561119K
París Samper, Maria ........................ 047719279Y
Carreño Mitjana, Alicia .................... 043454765Z
Rodriguez Hermoso, Begoña ......... 053128613Q
Blanco Prieto, Maria Jesus ............. 003468673C
Moreno Borrego, Monica ............... 039887720Q
Lopez Perez, Miriam ....................... 038100588F
Maigi Cabistany, Susana ................. 047632226P
Perez Fernandez, Mireia ................. 047618715K
Palau Batlle, Eva ............................. 038079659P
Carbonell Valdivielso, Montserrat ... 039899551W
Cervera Gimeno, Elisa .................... 043403503L
Roige Ruiz, Anna ........................... 039730342G
Valls Fayos, Anna ............................ 077629883F
Tena Camarasa, Montserrat ............ 043742594K
Caravaca Romero, Ramona ............ 043506005X
Llorente Bernadas, Elisabet ............ 040438820J
Zaragoza Travé, Oraya .................... 047685117E
Gorriz Vidal, Laura .......................... 043446348S
Montero Pares, Marta ..................... 040452171R
Gonzalez Cusido, Anna .................. 043543296H
Casals Escartin, Tatiana .................. 046971937A
Morales Pitarch, Eva ....................... 040988882F
Pages Castellano, Meritxell ............ 052142637G
Morella Camacho, Carme ............... 043446182X
Vallès Albornà, Montserrat .............. 079290505Y
Marchán Sánchez, David ................ 038455712B
Pérez Robusté, Meritxell ................. 039902628C
Jacomet Terradas, Maria Dolores ... 040446319Z
Queralt Grau, Cristina ..................... 047757323P
Zaragoza Franch, Natàlia ................ 047621368Y
Hortet Lladó, Anna ......................... 043746056X
Herrer Pastor, Maria Pilar ................ 045544735C
Peix Compte, Silvia ......................... 040337018D
Batlle Ros, Helena .......................... 040330979L
Pérez Monné, M.Mar ...................... 078087158L
Maspoch Manzano, Judit ............... 038831216V
Sanz Bergé, Montserrat .................. 043718125R
Majadas Lopez, Elisabet ................. 047636796R
Martínez Ambròs, Núria .................. 052152963A
Cruz González, Miriam .................... 047637575K
Cata Miro, Montserrat ..................... 077606258A
Peralta Macarro, Meritxell ............... 043450495E
Vilalta Cubí, Mireia .......................... 043629019C
Artigot Morfioli, Marian .................... 044423416C
Llena Muixí, M.Àngels ..................... 078083515X
Paredes Vila, Meritxell .................... 039363700M
Bellvehi Saenz, Marta .................... 033949177G
Boronat Rafi, Meritxell ..................... 047759641A
Castell Coronado, Elisabet .............. 047820602Z
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05,7219
05,7208
05,7187
05,7155
05,7144
05,7093
05,7071
05,6996
05,6920
05,6917
05,6889
05,6880
05,6873
05,6849
05,6727
05,6688
05,6611
05,6603
05,6595
05,6580
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05,6432
05,6415
05,6408
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05,6290
05,6280
05,6181
05,6177
05,6111
05,6110
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05,5889
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05,5806
05,5777
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05,5707
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05,5398
05,5306
05,5221
05,5193
05,5192
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05,5156
05,5147
05,5142
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05,5111
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05,4920
05,4914
05,4907
05,4904
05,4899
05,4882
05,4857
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Lozano Cea, Maria Elena ............... 040992801Q
Posa Sellabona, Isabel .................... 077476340N
Casamitjana Cañadas, M. Àngels ... 040436675F
Gallardo Sanchez, Mireia ................ 046710754P
Rico Garcia, Nuria ........................... 077118690N
Gonzalez Membrilla, Susana ........... 044180834L
Carbonell Villanueva, Mireia ........... 047755546W
Garcia Garcia, Escolastica .............. 077296810C
Martin Castillejo, Ana Maria ............ 046557441J
Almendro Bergé, Nuria ................... 040998420T
Cerezo Tejeiro, M. Pilar ................... 037374187S
Rabaso Pascual, Esther ................. 039719670G
Fuentes Herreros, Montserrat ......... 033948586B
Serna Lopez, Cristina De La ........... 038105309J
Sallent Mücke-Garcia, Maria ........... 033891617J
Enrique Amores, Vanessa .............. 046809924W
Lozano Martinez, Maria Victoria ..... 043674150W
Mitjaneta Ticó, Mercè .................... 047680017M
Ruiz Ordoñez, Sonia ....................... 045466307E
Alegret Valldosera, Maria ................ 047755447H
Sanchez Alvarez, Maria D.Carmen .. 053062869Y
Hernandez Real, Almudena ............ 046707825T
Polo Rovira, Anna ........................... 052603268Z
Laguna Rodriguez, Maria Isabel ..... 047657221W
Lobo Oviedo, Montserrat ............... 039738576G
Clavero Oms, Gemma .................... 038082847E
Farreras Soria, Anna ...................... 038141008Q
Mirangels Fernandez, Laura ............ 029121161X
Martinez Rua, Susana ..................... 053083514C
Nogales García, Laura .................... 052463512Y
Pastor Cerda, Noelia ....................... 074000818C
Puigvert Alsina, Irene ...................... 077913305T
Ramirez Capdevila, Lidia ................. 039378291Z
Joli Garcia, Emma ......................... 052469399M
Vilanova Castelló, Yolanda ............. 043723899W
Gesé Fernández, Montserrat .......... 043706080P
Caballero Molina, Veronica ............. 046942257Q
Garrido Díaz, Mireia ........................ 043731758H
Duran Solano, Anna ....................... 077318895W
Balaguer Llopis, Georgina ............... 047706240P
Marti Martinez, Ana ......................... 020037292Z
Galian Clemares, Margarita ............. 046747753T
Segui Gutierrez, Sara ...................... 041505079S
Galeote Marhuenda, Francisca ....... 052774133N
Borras Esquius, Esther ................... 039371039F
Garcia Mendoza, Yolanda ............... 043678619D
Gubern Juventeny, Elisabet ........... 079303703W
Barcons Pujols, Montserrat ............. 077741561C
Guzman Garcia, Marta .................... 046941247H
Gallego Poza, Maria Concepció ..... 043539814D
Fernandez Moraza, Nuria ................ 046340697K
Brioso Reyes, Carmen .................... 044185917L
Guillén Sahún, Laura ....................... 047646493S
Carles Roldós, Mariona .................. 038836506V
Vilar Fibla, Maria Luisa ................... 078583276G
Catala Bonanza, Victoria ................. 047625718D
Lapiedra Valls, Roser ..................... 036530284M
Barnés Turón, Roser ...................... 079304416W
Vazquez Garcia, Maria del Mar ....... 046716250F
Lopez Davila, Adelaida ................... 031262982W
Rodriguez Segura, Marta ................ 034766029B
Lahoz Vicario, Maria ....................... 047611722C
Martínez Sánchez, Núria ................. 046453004L
Altarriba Subirà, Eva Maria .............. 078082897J
Arnau Costa, Aida .......................... 077741490H
Andrevi Balaguer, Mireia .................. 044996685Z
Hinojo Castro, Laura ....................... 039357718A
Figa Isern, Anna .............................. 040350649R
Gonzalez Segura, Cristina ............... 046963895B
Sañé Bassas, Sandra ..................... 077311714C
Espasa Saumell, M. Carme ............ 039731162L
Gonzalez Ibarra, Sandra ................. 045498424P
Colomer Gasulla, Maria .................. 045464428Y
Hernández Varela, Eva .................... 047611736B

05,4811
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05,4708
05,4667
05,4662
05,4653
05,4563
05,4522
05,4500
05,4473
05,4470
05,4440
05,4431
05,4421
05,4355
05,4337
05,4333
05,4268
05,4177
05,4140
05,4109
05,4083
05,4069
05,4051
05,4032
05,4015
05,4000
05,3987
05,3978
05,3962
05,3867
05,3867
05,3854
05,3795
05,3768
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05,3615
05,3533
05,3513
05,3482
05,3459
05,3417
05,3414
05,3371
05,3363
05,3231
05,3207
05,3100
05,3100
05,3069
05,3057
05,3031
05,3025
05,3007
05,2973
05,2959
05,2866
05,2853
05,2827
05,2824
05,2778
05,2751
05,2720
05,2718
05,2691
05,2648
05,2580
05,2569
05,2566
05,2382
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Oliver Perez, Sandra ....................... 046060033A
Alonso Gironell, Gemma ................. 040451682H
Canes Camats, Gemma ................ 078084901Q
Minchillo Jimenez, Laia-Ester .......... 033945162Z
Tovias Hofmann, Laia ...................... 046242255L
Sitjes Capdevila, Ana Rosa ............. 052160074F
Aparicio Mielgo, Elisabet ................ 036528372W
Fores Valles, Merce ......................... 039702550L
Pi Leoz, Maite ................................. 052628268J
Rodriguez Cebria, Monica .............. 040338307X
Gri Bosch, M. Elena ........................ 040337914P
González Parra, Cristina ................. 036520415A
Cobos Tarruella, Susana ................. 047792435E
Bueno Ortiz, Jessica ....................... 046967234S
Vilabrú Almer, Raquel ...................... 046241650N
Lopez Peñas, Montserrat ................ 044415242B
Ortega Crespo, Lorena ................... 046871672H
Lara Lopez, Estefania ..................... 046464454S
Benaiges Benaiges, Gemma ........... 047622984N
Quílez Cano, Ana ............................ 046674979K
Torres Marin, Lourdes ..................... 047622156N
Bonet Blanch, Emma ...................... 046671227H
Mitjans Canyellas, Roser ................. 039717235F
Dalmau Felipe, Elisa ........................ 033950703N
Ferrando Martinez, Silvia ................. 052212313J
Buezo Beltrán, Eva ......................... 046722576P
Tenes Brenot, Eva ........................... 046800880C
Pinto Bermejo, Jessica ................... 043537155H
Garcia Rasche, Silvia ...................... 043419363D
Blasco Vallejo, Ingrid ....................... 043456459Y
Degracia Jorge, Elisabet ................. 039719834F
Calvet Matamoros, Sabrina ............. 078582780Z
Sabalete Toro, Jessica .................... 047675116A
Escribano Rafegas, Vanessa ........... 053027975A
Fernandez Miranda, Noelia ............. 047156094E
Mora Musull, Maria Gloria ............... 077302732P
Torrent Lozano, Elisenda ................ 038846234Q
Carrasco Baños, Gema .................. 045639175E
Sànchez Piñol, Núria ....................... 046549373H
Sanchez Triguero, Irene .................. 047164343Z
Ribó Cirera, Núria .......................... 047688066G
Mur Vallecillo, Bianca ..................... 077742350G
Artero Basteiro, Natalia ................... 046406537N
Gutierrez Cancio, Maria del Pilar .... 010067300Q
Dalgalarrondo Toledo, Carolina ....... 040364555S
Martí Quesada, Marta ..................... 038128708K
Masvidal Rey, Maria Salut ............... 077614151F
Puig Ramirez, Marta ....................... 039891574Y
Botinas Mayordomo, Georgina ....... 039379126K
Corbalán Arribas, Eva ..................... 044419361J
Piris Bisbe, Montserrat .................... 038855913N
Manresa Pantaleon, Xenia .............. 046045838E
Oller Casas, Ingrid .......................... 040365371A
Serra Albert, Margarida ................... 038811762K
Fernandez Rosa, Raquel ............... 047102509G
Mallat Herrera, Laura ...................... 038131224F
Rabaneda Haro, M. Àngels ............. 040435814C
Cabezas Villa, Rebeca ................... 046795641W
Saez Saez, Elena ............................ 052593017K
Formento Pedreño, Maria Jesus ..... 038146442E
Ortega Lorenzo, M. Elena ............... 072882047S
Fabregas Bregolat, Meritxell ............ 038150066N
Ruiz Mesonero, M. Encarnacion .... 011904963W
Graupera Gargallo, Alba ................. 040997449H
Arbonés Sánchez, Anna ................. 043745520A
Cruz Heredia, M.josep .................... 077744598K
Romero De Pablo, Susanna .......... 038854341G
González García, Ana Belén .......... 047102912Q
Estopañan Guillem, Sandra ............ 046755293L
Garcia Garcia, Laura ...................... 043675636Q
Teruel Cardona, Marta .................... 040524368R
Palacin Vila, Patricia ........................ 036984289J
López Cantos, Noemí ..................... 052402964V
Rodríguez Fernández, Isabel ........... 043445577A
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05,1900
05,1886
05,1875
05,1870
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05,1347
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05,0060
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Hernandez Gascon, Ana Maria ....... 039373994H
Blanco Abril, Vanesa ....................... 039729001C
Ruiz Orriols, Monica ....................... 077743337W
Fernandez Cimbron, Beatriz Andrea034761903W
Mascarell Verge, Maria del Pilar ...... 052605003R
Garcia Pagador, Inmaculada ........... 038459306V
Carrasquel Garcia, Esther ............... 046628038T
Codina Sanglas, Montserrat ........... 033941200P
Padilla Valencia, Maria Pilar ............. 038819121C
Queralt Tomas, Rosa M. ................ 039731837G
Bonjoch Codina, Anna .................... 079304451Z
Pedro Asensio, Maria Pilar .............. 073154062D
Cordon Montes, Ana Maria ............. 046046601A
León Pou, Sònia ............................. 077116453Y
Vidal Vidal, Marta ............................ 078089761T
Varela Vila, Ma. Victoria .................. 043412685R
Ollé Garnés, Núria .......................... 046818960E
Cardenas Lopez, Zoila .................... 038854494L
Bailón Durán, Rosa Maria ............... 046697087A
Carreras Juarez, Eva ....................... 040337461S
Salinas Salva, Roser ....................... 038863950E
Prous Lacoma, Gemma .................. 047641450D
Fabregas Flo, Jordi ......................... 038128586Z
Acedo González, Noelia .................. 047795892Y
Sales Carda, Manel Jaume ............ 052606823G
Calpe Cubero, Aranzazu ................. 047650348Y
Baena Sole, Raquel ........................ 078151248P
Escrihuela Sifres, Dolores ............... 020038750T
Nogue Gonzalez, Marta .................. 043633720Y
Vilalta Sabaté, Mireia ...................... 047678312W
Guevara Sánchez, Inmaculada ....... 046812210B
Saborit Sala, Cristina ...................... 047845004J
Cirera Aulet, Marta ......................... 047717090W
Pastallé Milià, Loida ........................ 077632264L
Laso Moreno, Elisabet .................... 038850711P
Fernández López, Brígida ............... 052393488V
Crisol Ferreira, Nuria ....................... 040338875A
Melenchón Granados, Sandra ........ 047617228Y
Ausió Rusiñol, Anna ........................ 033945570P
Martin Villanueva, Noelia ................. 046065975B
Pons Pedrol, Mireia ......................... 045541296P
Argüelles Puigibet, Laia ................... 047757663A
Gea Villalon, M. Jesus ................... 043428648W
Mira Rabal, Gloria ........................... 043533325Y
Fernandez Alcazar, Maria Pilar ........ 053029649K
Simon Cruz, Eva ............................ 046698296Q
Fortuny Rabascall, Maria ................ 039904557V
Llerins Moreno, Mabel .................... 043547026E
Andreu Dalmau, Alba ...................... 077785577Z
Casas Turró, Olga .......................... 040348605G
Sayós Dot, Maria ........................... 077115393G
Molina Gonzalez, Gloria .................. 047762352T
Reixach García, Mercè .................... 040973846J
Llansó Quesada, Mireia .................. 046765750B
Crespo Planella, Teresa ................... 043627245V
Tomas Herrera, Alicia ...................... 045499879Z
Cueva Sánchez, Ruth ..................... 043528768A
Comellas Andrés, Núria .................. 047685457V
Cuadrado Sola, Olivia ..................... 040351074N
Fernandez Sabates, Miriam ............ 077116045N
Sola Turon, Ingrid ............................ 040353487X
Roche Montiel, Araceli .................... 045548095E
Palanques Morillo, Laura ................ 046816896M
Delgado Medina, Sonia ................... 046720655L
Borras Gasch, Mariona .................. 044021243W
Solans Pedret, Anna ....................... 039902220A
Cañaveras Escuin, Mireia ................ 040331201B
Vandellos Hernandez, Nuria ............ 052607586P
Castellano Julian, Eva ..................... 038846228X
Escofet Bueno, Estel ...................... 034760143J
Carré Sencianes, Elena ................... 040340099P
Monclús Arnau, Núria ..................... 046775750Y
Fernandez Salvado, Nuria ............... 047627268H
Montserrat Urgell, Eva ................... 046732601M
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04,7233
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04,7142
04,7096
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Jimenez Moreno, Elena .................. 040330335L
Monteagudo Descalzo, Silvia .......... 038116897D
Carrasco Orriols, Ana ..................... 077744663V
Llamas González, Irene .................. 052598992Q
Gonzalez Malo De Molina, Manuela 053026467J
Llorens Ayza, Elena ......................... 047767147B
Moreno Iglesias, Eulàlia ................... 052161358A
Granado Gispert, M. Teresa ............ 037794132A
Carrasco Perez, Elisabeth ............... 036531943P
Rams Clapes, Carla ........................ 079303125E
Rizo Blasco, Alba ........................... 039430448F
Sala Martí, Mireia ............................ 038125267F
Olmo Rovira, Úrsula ........................ 047691257K
Lloret Burcet, Anna ......................... 077962110E
Olcina Gomà, Alba .......................... 045490258F
Palomares Arroyo, Asunción .......... 044418145Q
Bolea Tomas, Marta ....................... 046360219Q
Caballé Biosca, Diana ..................... 047718433B
Rodríguez Mesas, Laura ................. 052165708Y
Ruiz Fernández, Vanessa ................ 038834610F
Sancho Rovira, Eva ........................ 046755132L
Pallarols Badia, Roser ..................... 045644576H
Garcia Carrillo, Lidia ....................... 052467501Q
Estruch Blanco, Maria ..................... 047658515P
Martin Ros, Meritxell ....................... 045481718T
Poch Adroher, Gemma .................. 040533707W
Vegas Pujolàs, Zaida ...................... 077921428G
Castillo Santiago, Jessica ............... 041002920S
Dieguez Rasero, Elisenda Manuela . 052598989J
Asensio Fernandez, Sonia .............. 039359587D
Cabeza Mujal, Sonia ....................... 046761667E
Sala Fau, Sandra ............................ 034757515F
Mateu Galera, Aida ......................... 038849123F
Pino Torres, Helga .......................... 077961836R
Sanchis Tercero, Roser .................. 020041193M
Bujalance Sánchez, Jessica ........... 047605807Q
Farreny Simón, Marta ..................... 047681583F
Bonet Martínez, Náyade ................. 043749505D
Gimeno Salvador, Maria ................. 024385996Q
Castell Gonzalez, Maite ................. 040358286W
Freixas Vila, Gemma ...................... 033951362G
Cortada Cortada, Sílvia ................... 047691858R
San Martin Sola, Marta ................... 043515235V
Garcia Yañez, Sonia ........................ 046703124Z
Melero Paños, Ana M. .................... 043556386K
Sanahuja Corredera, Carmen ......... 043543879A
Álvarez Leo, M. Teresa .................... 046941216X
Querol Ortiz, Esther ........................ 078087310X
Justafre Genis, Mireia ..................... 040594311R
Rodriguez Gonzalez, Maria Carmen 046824927D
Bello Bertran, Cristina ..................... 041550094L
Iñiguez Lucendo, Raquel ................ 047102743P
Luz Canes, Mireia ........................... 044015019B
Fernández González, Marta ........... 040999528G
Trullas Prat, Maria Rosa .................. 047103546Y
Ferrer Mateu, Carolina .................... 046805703J
Martinez Correas, Esther ................ 046065590V
Paül Agustí, Meritxell ...................... 047684835Q
Marin Pizarro, Esther ....................... 046736782T
Oliveras Risueño, Patricia ............... 046717273H
Gardeñes Forns, Gisela .................. 047680723K
Carod Gasion, Noemi ..................... 039674975K
Miguel Millan, Ester ......................... 034751559P
Muñoz Caballero, Maria Àngels ...... 046605115P
Alonso Blanco, Ana ........................ 046767251V
Flamarich Diaz, Sandra ................... 043692156E
Sampietro Torija, Sheila ................... 047757689Y
Muñoz Zafra, Cristina ...................... 046940257V
Mir Serrano, Cristina ....................... 040332571R
Castaño Beltrán, Patricia ............... 052919232G
Paco Juarez, Maria Carmen de ...... 033877278A
Blanch Verdaguer, Adriana .............. 043633149X
Bravo Balbastre, M. Teresa ............. 020428977D
Batet Mestre, Esther ...................... 077318518Q
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04,6277
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04,1143
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Amrani García, Mireia ...................... 044422402H
Grande Gamez, Fuensanta ............. 046786669T
Piza Ruiz, Aida ................................ 039377206X
Alcaraz Paco, Paula ....................... 046940463Q
Ventura Moreno, Sara ..................... 040447647P
Orantes Perameya, Eva ................. 047786851G
Horta Rigau, Gemma ...................... 077920343T
Alvarado Gutierrez, Nuria ................ 038126976Z
Fuste Anguera, Raquel Miriam ....... 052607651G
Barnés Nieto, Maria del Mar .......... 046700941Q
Perera Pineda, Natàlia ................... 078093399G
Blanco Segura, Lorena ................... 077786306F
Prous Gomez, Sandra .................... 045639981T
Nadal Valiente, Vicenç .................... 077614484H
Sancho Fibla, M.carmen ................. 078583296R
Brunet Turull, Mireia ........................ 045639259Z
Sola Blanco, Irene ........................... 047709792H
Barriuso Rayo, Carolina .................. 044999212B
Mercader Colomer, Eva .................. 046672052S
Navales Morera, Gisela .................. 046818620G
Bautista Armengol,
Inmaculada Concepc ..................... 047807391M
Oliet Orus, Rosa Maria .................. 039171213M
Artero Quirante, Nazaret ................. 044993745H
Calvet Vives, Esther ....................... 045460056G
Monjó Bruguera, Elena .................. 040441226G
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Martinez Garrote, Maria Jose .......... 036985678E
Granell Espadaler, Maria ................. 040340413T
Gallego Paz, Raquel ....................... 039706920L
Gracia Riera, Silvia .......................... 043409369C
Rosa Soriano, Alicia de la ............... 035108324C
Lumbreras Florez, Ester .................. 044193640Z
Muñoz Paniagua, Vanesa ............... 046684833P
Tarrats Sala, Olga ........................... 077785035R
Baiget Sangüesa, Carolina .............. 043696925F
Trigas Rodriguez, Mercedes ........... 036521885R
Maas Cisa, Sandra Ruth ................. 047733345L
Sánchez Del Casal, Amparo ........... 037334070X
Lorente Díaz, M.José ...................... 041085187B
Castro Fernández, Carme ............... 046226902F
Pérez Roche, Elena ........................ 043513568Y
Puig Estrada, Marta ........................ 039886288X
Orobitg Descarrega, Ma.Teresa ...... 040919472B
Lázaro Franch, Mònica ................... 047600212X
Sanchez Camacho, Rocio .............. 043721826E
Morera Inglés, Ana M .................... 046119489G
Rodriguez Alvarez, Silvia ................. 046734754L
Corominas Herberg, Ingrid .............. 044016653N
Gonzalez Andreu, Carolina .............. 052175904J
Garcia Alguacil, Angel ..................... 033910058P
Picola Isern, Ingrid .......................... 043629497S
González Fernández, M. Carmen ... 043407017Z
Rodriguez Almendros, Salvador ...... 044188857S
Cazorla Capdevila, Sonia ............... 040443202W
Morro Sampol, Margalida ............... 043122002S
Llanos Fernandez, Xavier ................ 038125626K
Jarque Vizcarra, Ana Maria ............. 038448984E
Tortajada Viñes, Nuria ..................... 039906054L
Rivillas Cañaveras, Margarita ......... 043419290M
Valls Bufias, Lidia ............................ 079304727Z
Esterlich Espi, M Amparo ............... 037333738T
Esquius Coma, Judit ...................... 039361673W
Teixidó Cairol, Anna ........................ 047681331P
Sancho Cuartielles, Maria Pilar ....... 040903882S
Parra Arjona, Vanesa ...................... 043740561N
Codinach Palacín, Meritxell ............. 034748951E
Fernandez Potrony, Maria Teresa .... 039357094T
Gasch Juvanteny, Nuria .................. 043627698X
Paniagua Cordero, Joan Josep ...... 077282630P
Sanchez Guerri, Maria .................... 046977627N
Soler Vilanova, Juan A. ................... 043706524S
Alarcón Calle, Sonia ........................ 043531010Z
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Díaz Vidal, Susana .......................... 052279516X
Cozar Garrido, M Teresa ................. 046694459C
Arbeo Rodriguez, Amalia ................ 001086951V
Lopez Reche, Cristina ..................... 046461023B
Morales Moron, Maria Teresa .......... 043712644V
Ortiz Rodriguez, Yolanda ................ 039692058S
Bielsa Calero, Ana .......................... 045633645N
Cuesta Cañada, Inés ...................... 004606995A
Baena Rivas, M. Carmen ................ 046569984K
Alpuente Navarro, Alicia .................. 044792130K
Manzanares Mir, Yolanda ................ 046454655Z
Roldan Hinojosa, Pilar .................... 046544642W
Duch Mora, Montserrat .................. 045474087M
Mostacero López, Laura ................. 043726010C
Cervantes Nuñez, M. del Mar ......... 039885019Y
Babià Salas, Maria Pietat ................ 039336404X
Marcet Bonel, Maria Carmen .......... 046116036R
Serra Clapes, Natalia ...................... 040525802D
Roiz Barbellido, Vanessa ................. 043442107Y
Villarroya Bustos, Juan Francisco ... 052609854E
González Finestres, Mireia .............. 078083265J
Cristino Amenos, Anna Maria ......... 039709375J
Gasulla Fernández, Anna ................ 043734862V
Loureiro Martínez, Maria Sònia ....... 033941538R
Jorda Picon, Gema ......................... 040977327K
Francisco Parache, Verònica .......... 045497707G
Pacheco Campos, Maria Luisa ....... 039698644T
Casas Viladevall, Montserrat .......... 078001376G
Macias Otaegui, Santiago ............... 015842783S
Rus Reyes, Estefania ...................... 047755265C
Varela Lopez, Esther ....................... 039905952D
Pérez Aledo, Javier ......................... 034758976L
Rubio Torres, Sergio ....................... 053223378K
Navas Arranz, Noemi ..................... 046711717M
Reyes Raventos, Regina ................. 046817638B
Lopez Castro, Laia ......................... 039895890K
Quer Navarro, Anna ....................... 052424155W
Galimany Altes, Marta ..................... 077317694C
Capella Roca, Nuria ........................ 077833774A
Balat Bujan, Laura .......................... 077916883J
Scheffel Torri, Carina ........................ X0176245 L
Gimeno Roca, Nuria ....................... 038089306H
Martin Mirabete, F Xavier ................ 052398506K
Moreno Rios, Marta ........................ 053079790E
Juailler Mateo, Nancy Ruth ............ 047725165G
Busquets Gascon, Cristina ............. 079290614T
Roig Santamaria, Laia ..................... 038150595N
Llovet Prunera, Maria ...................... 034739127L
Pareja Nieto, Monica ....................... 046062504J
Vizcaino Estañol, Marta Beatriz ....... 038127471A
Castell Hughes, Marc ..................... 046338201D
Puyuelo Castillo, Natalia ................. 040994537G
Garrido Sánchez, Carolina ............. 077319355W
Parra Lopez, Laura ......................... 047643637B
Castro Maza, Ana Isabel ................. 040526174J
Mata Masó, Maria Àngels .............. 046045268G
Martorell Chiva, Laura ..................... 046588278F
Casals Ricart, Maria Josep ............. 043627496S
Sanz Garcia, Ma. Carmen ............. 078582322Q
Zurita Ninot, Laia ............................ 078090280J
Barragán España, Ana M. ............... 053067959J
Borràs González, Anabel ................ 043543476Z
Costa Iglesias, Laura ...................... 047689123A
Ministral Boada, Laura ................... 077919807Q
Giralt Ruiz, Marta ............................ 047161716D
Serra Calero, Eva ............................ 046698257T
Valencia Rivas, Jessica ................... 052164342C
Gonzalez Castellon, Mariana Julieta 041557021T
Pujadas Serna, Silvia ...................... 052157366J
Potrony Escolà, M.Alba .................. 078091528L
Roig Subirats, Rosa Isabel .............. 047623486P
Moreno Jiménez, Amaya ................ 037386196H
Farre Fernandez, Mireia .................. 043556181T
Martínez Tascón, Judith .................. 047617533N

06,5945
06,5789
06,5640
06,5588
06,5498
06,5356
06,5233
06,4978
06,4881
06,4767
06,4711
06,4661
06,4625
06,4486
06,4477
06,4400
06,4176
06,4103
06,4055
06,4011
06,3698
06,3611
06,3460
06,3333
06,3133
06,2671
06,2500
06,2450
06,2226
06,2166
06,1944
06,1633
06,1253
06,0755
06,0689
06,0644
06,0432
05,9983
05,9966
05,9582
05,9578
05,9423
05,9333
05,9155
05,8761
05,8739
05,8722
05,8711
05,8589
05,8533
05,8410
05,8383
05,8203
05,8191
05,8138
05,7978
05,7978
05,7943
05,7766
05,7659
05,7499
05,7466
05,7457
05,7443
05,7429
05,7197
05,7166
05,7148
05,7056
05,6904
05,6755
05,6667
05,6666
05,6611

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Celma Perez, Pilar Cinta ................ 047626424W
Marti Alcazar, Isabel ........................ 046761446P
Alonso Navarro, Laia ....................... 047639495D
Ferrando Girbés, Paula ................... 020838088L
Sanchez Samarra, Ma. Trinidad ...... 047625140Y
Gonzalez Baños, Araceli ................ 046528154M
Membrillo López, Pilar .................... 006264849V
Puig Simon, Neus ........................... 077742863B
Nieto Calero, Irene .......................... 046972508E
Garcia Barba, Ana Maria ................ 038111283F
Martínez Valero, Gloria Maria .......... 043699823F
Perales Terre, Mònica ..................... 052309488J
Latre Moya, Maria Nieves ............... 046629931F
Collier Castanera, Patricia Louisa ... 046961194R
Ortega Díaz, Susana ....................... 043452738B
Vilalta Tañà, Mireia .......................... 033948863N
Solsona Niubó, Marta .................... 043715828G
Ramon Fernandez, Sonia ............... 045478308V
Grange Borras, Nuria ..................... 052608882Q
Rueda Bejarano, Marta ................... 047793483N
Dominguez Araez, Nuria ................. 052467905Y
Caparrós Navarro, Laura ................ 052919421D
Pérez Álvarez, Cristina .................... 045639367F
Bayod Monreal, Inmaculada ........... 039874290H
Levi , Leat ....................................... X2026554 R
Burgues Fernandez, Gemma .......... 047714177X
Villanueva Fontdevila, Maria Dolors . 033944196Z
Roy Vicente, Helena ....................... 046814084E
Reverte Romeu, Ana Montserrat .... 077788024T
Sancho Urda, Gloria ....................... 040339487V
Carrera Badía, Dolors ..................... 040858373T
Arias Niembro, Esther ..................... 043542226Y
Muñoz San Millan, Rebeca ............. 013980490D
Cusi Van Dooren, Saida .................. 040337525X
Sánchez Basilio, Yolanda ............... 052157254Q
Sales De La Cruz, Marta ................ 040935884R
Costa Fernandez, Cristina .............. 036568378B
Triana Figueras, Idoia ...................... 039720137B
Perolada Peña, Barbara .................. 047625272T
Ortuño Alonso, Noelia Elisa ........... 029196780M
Sans Claret, Marta .......................... 047154299K
Lopez Teso, Javier .......................... 046747540V
Charles Jaimejuan, M.Pilar .............. 040868948H
Sala Albornà, Marta ........................ 046141187J
Seco Masanés, Sílvia ...................... 078090653H
Huguet Fite, Joana M. .................... 039667558X
Parnau Teixidor, Joana .................... 040344997F
Martinez Balaguer, Bibiana ............. 046768202W
Niubo Regol, Natividad Monic ....... 039713357Q
Maján Vile, Anabel ......................... 052597692G
Muñoz Garcia, Sonia ...................... 046817290P
Perez Sanchez, Elena ..................... 043447160E
Prieto Rodriguez, Lídia .................... 045639229F
Camarasa Pascual, Sonia ............... 073993161E
Llach Carles, M. Irene ..................... 079303192C
Aubí Gomez-Pimpollo, Raquel ........ 039882744P
Higuera Ardid, Daniel ...................... 040992167A
Matamala Vidal, Rosa Maria .......... 040359022W
Onwuka Garcia, Karen .................... 047657555Z
Jimenez Herrera, Ester ................... 044193059P
Navarro Esteve, Nuria ..................... 046710709D
Morales Tirado, Cristina .................. 046796121E
Dulcet Clarena, Rut ......................... 045643715P
Vivas Masip, Montserrat ................. 039684900X
Forcadell Rodriguez, Maria ............. 038825463Z
Villena Serra, Anna .......................... 033943369S
Jardim Alvarez, Irene ....................... 039716204B
Gallego Jimenez, Maria Victoria ..... 052141396M
Alcon Vallespi, M Teresa ................ 052606789Q
Mosqueda Lambert, Roser ............. 077990374L
Peiro Fraguas, Noemi ..................... 034760265C
Moreno Signes, Patricia ................. 073574302Q
Coll Tuneu, Nuria ........................... 033956974G
Ferrer Rodriguez, Coral ................... 046754127A

05,6521
05,6387
05,6255
05,6078
05,5878
05,5867
05,5733
05,5621
05,5605
05,5307
05,5267
05,5151
05,5139
05,5120
05,5023
05,4905
05,4759
05,4711
05,4599
05,4522
05,4491
05,4422
05,4311
05,4256
05,4249
05,4060
05,4044
05,3993
05,3944
05,3943
05,3820
05,3700
05,3633
05,3594
05,3500
05,3455
05,3338
05,3288
05,3067
05,2577
05,2378
05,2300
05,2137
05,2063
05,2020
05,1959
05,1833
05,1762
05,1711
05,1689
05,1688
05,1623
05,1610
05,1582
05,1544
05,1254
05,1222
05,1139
05,0944
05,0500
05,0488
05,0311
05,0289
05,0100
05,0100
04,9833
04,9711
04,9055
04,8928
04,8721
04,8580
04,8445
04,8398
04,8264

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Carrera San Agustín, Sandra .......... 073203238B
Buqueras Eroles, Cristina ................ 039738903D
Sànchez Torrents, Marta ................. 039908687F
Turrado De La Fuente, Laura .......... 012407522B
Garcia Martin, Isaura ....................... 046683642J
Fabia Baviera, Victoria del Carmen 053096516G
Jorge López, Carlota ...................... 038865228N
Roig Bosch, Roser ......................... 047604353B
Marín Sanz, Ingrid .......................... 040993928Q
Marcé Sánchez, Eva ...................... 077916254M
Baena Garcia, Blanca Maria ........... 046746848S
Margalef Borras, Montserrat ........... 039899499L
Carmona Romera, Sonia ................ 047613859H
Gomez Garcia, Montserrat .............. 040535544E
Subira Forcada, Teresa ................... 040897446L
Garcia Orges, Karen Natalia ........... 038851172D
Garrido Lara, Gemma ..................... 047769557Y
Herranz Canales, Eduardo .............. 046820887V
Romero Cano, Cristina ................... 047760214R
Hernandez Riera, Teresa ................. 040451647Y
Bielsa Garcia, Monica ..................... 035114321Z
Marin Martinez, Gloria ..................... 039672273X
Soley Bouisson, Laura .................... 040535608V
Vilar Garces, Esther ........................ 077121128N
Ortigosa Martinez, Patricia ............. 047156212W
Magallan Lorenzo, Maria José ........ 028945350B
Garcia Puig, Maria .......................... 047164960X
Arjó Carrillo, Laura .......................... 047678066D
García Triana, Araceli ...................... 050170453R
Martin Cayero, Beatriz .................... 047609481X
Murillo Romero, Rocio .................... 080150046Z
Prados Soler, Raquel ...................... 033957029J
Brescó Baiges, M. Mercè .............. 043731331M
Argente Fuertes, Ana Isabel ............ 024399191D
Torres Garrell, M. Teresa ................. 039704087S
Roig Palomas, Concepcio ............. 039367035M
Coso Fernandez, Silvia ................... 053033849N
Urbano Gomez, Barbara ................ 052626971G
Exposito Ortiz, Estefania ................ 045495028Q
Arias Rodriguez, Cristina M. ........... 045548477J
Valbuena Rodríguez, Marta ............. 046718465Z
Vallejo Ollé, Alba ............................. 033950768P
Àlvarez López, Montserrat .............. 045636429J
Parra Reyes, M. Teresa ................... 077631089V
Calle Sánchez, Mònica ................... 045545074Z
Seto Pedros, Judit .......................... 078080905E
Castany Paret, Anna ....................... 077477131K
Martin Caballero, Macarena ........... 047764542M
Gonzalez Muñoza, Maria Paz ......... 046797894R
Gascon Robles, Noelia ................... 036575346X
Sangenís Campos, Xavier-F. .......... 043706099G
Polo Ruiz, Enrique José .................. 041445670S
Luque Núñez, David ....................... 047688932L
Puig Miñarro, M. del Mar ................ 040366138B

04,8114
04,7760
04,7676
04,7584
04,7583
04,7422
04,7233
04,7166
04,7155
04,7133
04,6956
04,6899
04,6889
04,6777
04,6610
04,6544
04,6489
04,6488
04,6422
04,6389
04,6299
04,5855
04,5777
04,5744
04,5716
04,5483
04,5146
04,4784
04,4738
04,4578
04,4566
04,4373
04,4240
04,4233
04,4210
04,4150
04,4148
04,3600
04,3300
04,3100
04,3055
04,2880
04,2843
04,2834
04,2110
04,2055
04,1888
04,1756
04,1728
04,0867
03,8659
03,7966
03,6971
03,6711

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

07,2386
07,1844
07,1100
07,0467
07,0377
07,0103
07,0099
06,9875
06,9467
06,9388
06,8900
06,8773
06,8177
06,8046
06,7788
06,7637
06,7609
06,7104
06,6980
06,6611
06,6555
06,6507
06,6367
06,6019

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

08,6250
08,2499
08,2284
08,1877
07,9257
07,9067
07,5787
07,5107
07,4800
07,4467
07,4263
07,4055
07,3867
07,3504
07,3287
07,3057
07,3054
07,2900

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Marti Coderch, Elias ....................... 033951012E
Guijarro Clemente, Cristina ............ 043531541Q
Sala Hinschberger, Maria Asunción 041460594N
Relats Lleonart, Gloria .................... 043679546Q
Vera Ruiz, Mari Carmen .................. 039697661Y
Terol Frias, Xavier ............................ 044981342N
Siguero Güemes, Aida .................... 046064305C
Soler Busquets, Núria .................... 040363139W
Ramirez Sanchez, Araceli ............... 038087445C
Santamaría Torres, Belén ................ 052437090B
Martinez Ramos, Sílvia .................... 040339470T
Garcia Escolies, Carlos .................. 052309523W
Botey Gil, Gemma .......................... 038109092R
Cabañas Nebot, Mercedes ............. 052407476K
Navines Aguilera, Francisco Javie ... 046608361B
Davia Matas, Joan .......................... 046739180Y
Aleixendri Chueca, Amaya .............. 046240108B
Casado Delgado, Olga ................... 040339625V
Sarle Esteve, Mireia ........................ 046768698S
Rué Gasol, Marta ........................... 043742667W
Acin Caudevilla, Ilda ........................ 044983355R
Altuna Franquet, Montserat ........... 039884753Q
De La Cruz Mora, Maria José ......... 047611463Z
Calle Velasco, Isabel ...................... 040320753M
Agusti Lopez De Lerma,
Maria Teresa ................................... 040530385S
Saenz Casals, Roger ...................... 038834292B
Garcia-Mila Mateu, Maria Cristina ... 038130392A
Menéndez Suárez, Carolina ............ 039715126Z
Mellado Pons, Rosa ........................ 045487731X
Calduch Cobos, Lara ...................... 046787977C
Badia Fusté, Jaume ........................ 043718041D
Garrote Fariñas, Belen .................... 047807408E
Trullols Rodriguez, Marta ................ 046659128V
Alvarez Moretó, Miriam ................... 046605441N
Guzman Garcia, Sonia .................... 052207806Z
Felipe Sanz, Gisel.la ........................ 047729515F
Montaraz Fernández, Manuel ......... 052194173C
Campos Aguilar, Jonathan .............. 046628516H
Frutos Ruiz, Laia ............................. 047159821T
González Ignacio, Verónica ............. 044417309P
Sánchez Martín, Esmeralda ............ 043735870J
Torra Ripoll, Vanessa ...................... 078081679Z
Vidal Fuster, Montserrat .................. 047855061L
Torres Lliteras, Anna ....................... 046756499Y
Belda Quer, Eva .............................. 040451058S
Garcia Campaña, Juan Francisco .. 052392578G
Antillach Ortiz, David ....................... 078088113P
Colon Bosch, Emma ....................... 040340684H
Miravitlles Teixido, Noemi ................ 046741365Y
Dominguez Ojer, Begoña ................ 052439156F
Soberbio Castelar, M Montserrat .... 077628510Z
Martinez Rodriguez, Dora ............... 035003795A
Casanova Altarriba, Laura ............... 039380346E
Ferre Balague, Ascension ............... 047624739L
Pedret Figuerola, Josep .................. 039912670B
Casco Puga, Olga .......................... 045542573C
Molina Quesada, Judith .................. 077632278X
Martinez Burch, Gemma ................ 040347594M
Palanco Santiago, Ivan ................... 038834196F
Ropero Nieto, Francisco ................. 043737645V
Martin Olivet, Eva ............................ 040445756A
Gonzalez Del Vas, Ivan .................. 053089752W
Rigual Garcia, Meritxell ................... 046731409D
Puigventos Moraton, Oriol .............. 038817612Y
Salvat De La Torre, Sergi ................ 040997586V
Martos Melero, Javier ..................... 033959500T
Gràcia Martínez, Sonia .................... 040347332L
Siles Matamoros, Maria Isabel ........ 046653636E
Henestrosa Roca, David ................. 077742630P
Vidal Estrader, Nuria ....................... 038811049K
Martinez Grant, German ................. 046735688X
Coca Viviano, Juan Jose ................ 044017154F
Saperas Canals, Neus .................... 045494145F

06,6011
06,5773
06,5713
06,5667
06,5667
06,5633
06,5244
06,5177
06,5033
06,5033
06,4593
06,4383
06,4310
06,4233
06,4122
06,4100
06,3969
06,3726
06,3435
06,3408
06,3355
06,3221
06,2967
06,2896
06,2750
06,2688
06,2467
06,1867
06,1843
06,1801
06,1528
06,1255
06,1170
06,1111
06,1022
06,0989
06,0677
06,0666
06,0613
06,0231
06,0066
05,9955
05,9842
05,9744
05,9500
05,9467
05,9393
05,9030
05,9022

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

Educació primària, educació física
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

Oliva Rodriguez, Maria Dolores ....... 046676284S
Marmol Lorenzo, Pere ................... 038845797Q
Martí Gavaldà, Teresa ..................... 047626030E
Rojas Castells, Marta ...................... 053065394R
Biel Sebe, Marta ............................. 043727664H
Amat Rodriguez, Virginia ................. 040980432K
Canalda Vidal, Ivana ...................... 047620676G
Arribas Gomez, Victor .................... 044186570M
Pérez Sainz, Antonio ....................... 044189071E
Lopez Aviles, Fco. Javier ................ 034763094C
Romero Español, Maria ................. 033950511G
Villarroya Molina, Sergio .................. 019002549H
Miquel Pozo, Xavier ....................... 043734205G
Arcos Benitez, Vanesa .................... 044014381V
Roig Fuste, Sebastia ....................... 039885760B
Ribas Murcia, Alicia ........................ 041458540M
Ontañon Villar, M. Concepcion ...... 043678152W
Rodríguez Martín, Jorge ................. 039875175Y
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092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Martínez Martínez, M. Lorena ......... 053072710A
Rodriguez Rodriguez, Angeles ........ 046061105V
Garcia Valldeoriola, Esther .............. 046241555D
Gomez Sanchis, Elias ..................... 018981687V
Suria Roca, Montserrat ................... 040450926K
Forts Baches, Blanca ..................... 077616574S
Varela Ciudad, Judith ..................... 043740507G
Pena Cateura, Marc ........................ 040319654X
Santiago Meseguer, Nuria ............... 077314279D
Cáceres Becerra, Francisco Javie ... 043732103H
Perez Piñero, Maria Carmen ........... 038077290P
Losada Mompo, Marta .................. 046454807M
Aleu Sanfeliu, Nuria ........................ 038495148W
Jordan Gonzalez, Susana Maria ..... 036522492X
Delgado Fernández, Maria Pilar ...... 046940913Y
Soldevila Guell, M Neus .................. 046404307J
Luján Climent, Juan José ............... 047600608S
Fontseca Ruiz, Lluís ........................ 046459490L
Viana Mendez, Vanessa ................. 047157135M
Irazuzta Alcañiz, M. del Mar ............ 022582326Y
Robles Valverde, Maria Eugenia ...... 043523865E
Vila Massana, Laura ....................... 040352447M
Romero Portolés, Carlos ................. 043749548Y
Bernal Cortezón, David ................... 043730713P
Alcon Couto, Hector ....................... 046774348F
Soriano Alberola, Jose Gustavo ...... 020435510X
Bover Vilardell, Eduard .................... 043631242N
Casanova Barbera, Albert ............... 052605127X
Minguela Brunat, David ................... 047648258D
Abillá Bardají, Noelia ...................... 073198609M
Martínez Molist, Nuria .................... 033958285G
Botella Felis, Santiago ..................... 053225814L
Dalmau Cerda, Cristina .................. 077632019G
Modol Ibañez, Claudia .................... 043717141Y
Prieto Fernandez, Vicenç ................ 040350867N
Romeu Vendrell, Jordi ..................... 077316974J
Garcia Gomez, Lucia ..................... 039906971Q
Portell Dordal, Marta ....................... 046056641S
Tirado Garcia, Pilar ......................... 046605398S
Mayor Roig, Zoraida ....................... 052605637Z
Garcia Pinadella, Albert ................... 077916905N
Planas Tuset, Roser ........................ 046684902P
Garcia Valls, Christian ..................... 077743398V
Romero Velasco, Javier .................. 039896505S
Velasco Gomez, Jorge ................... 073559476W
Cairo Tobella, Jordi ......................... 046143459P
Margelí Lecina, Laura ...................... 036520642T
Alegre Casaña, Marc ...................... 020247624B
Huesa Lacasa, Ana Vanesa ............ 046639555V
Camps Batalla, Albert .................... 078091824Q
Montijano Romero, Jose Manuel .... 043541024T
Esparraguera Vidal, Sergi ................ 040330060C
Figueras Colomer, Sílvia .................. 040351535J
León Ruiz, Joan Manel ................... 039900821F
Garcia Yañez, Carlos ...................... 046698728B
Macaya Elias, Carles Francesc ....... 039705232X
Simon Font, Estefania ..................... 043525359K
Aranda Dolcet, Joan-C. .................. 047675295K
Hernández Meijide, Vanesa ............ 043453433Q

05,9021
05,8648
05,8538
05,8487
05,7772
05,7708
05,7426
05,7300
05,7262
05,7110
05,6925
05,6840
05,6833
05,6710
05,6667
05,6579
05,6550
05,6420
05,6289
05,5874
05,5680
05,5633
05,5501
05,5033
05,4947
05,4454
05,3820
05,3021
05,2495
05,1967
05,1860
05,1858
05,1836
05,1804
05,1633
05,1438
05,1353
05,1245
05,0878
05,0663
04,9967
04,9825
04,9611
04,9576
04,9447
04,9288
04,8897
04,8564
04,8543
04,8377
04,8042
04,7692
04,7499
04,7431
04,7247
04,7227
04,7133
04,6255
04,4606

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

08,1779
07,9769
07,9326
07,8249
07,6689
07,6511
07,5400
07,5336
07,3966
07,2662
07,1638
07,1111
07,1053

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087

Marco Gonzalez, Emma ................. 078582027C
Gelonch Vilamajó, Marta ................. 078090077V
Bertran Piqué, Sònia ...................... 043733941Q
Santiago Gómez, Nancy ................. 046941397F
Lujan Martinez, Dolors .................... 044983364X
Navarro Calafell, Mercè ................... 047682257Z
Solà Rafart, Gemma ....................... 078151468K
Carbonell Bosch, Marta .................. 044999971B
Alonso Barris, Meravelles ................ 040340799H
Gurt Gomà, Mireia ......................... 046777244M
Gine Rosell, Nuria ........................... 039892222X
Poch Balcells, M. Carme ................ 045479637N
Garrido Soto, Maria Margarita ....... 043527364W
Maso Viltro, Olga ............................ 077916681H
Rubio Martinez, Naira ..................... 046971748K
Gené Miralles, Núria ........................ 078090642F
Perez Miguel, Maria Begoña ........... 044177527R
Leon Sanchez, Maria Alexandra .... 044989304Q
Monclus Lopez, Ignacio .................. 036986565N
Fernandez Sanchez, Gemma ......... 034749228T
Martinez Terrades, Aina .................. 047793817R
Collado Sanchez, Carolina .............. 040528918C
Gilabert Escolar, Maria ................... 077319700W
Fos Ferre, Marta ............................. 047630737Z
Montmany Pereta, Marta ................ 038121920H
Ginesta Casas, Josefina ................. 077615007N
Blasco Lapuente, Eva Maria ........... 043697420L
Fernandez Perez, Sonia .................. 040338216B
Casado Sierra, Angeles .................. 053085239C
Serrats Gironella, Laura .................. 041551650B
Nadal Carnicé, Alba ........................ 043716995K
Colls Xatart, Cristina ....................... 077961968H
Pons Gómez, Maria ........................ 020832326F
Ezquerra Elias, Maria Teresa ........... 038812912K
Cano Martinez, Concepción ........... 047706002T
Escuer Ferrer, José-L. ..................... 040861519H
Lazaro Ruiz, Marina ....................... 044415925G
Altimires Surroca, Núria .................. 052163126T
Simón Martín, Laia .......................... 047759511B
Garcia Prats, David ......................... 053033062F
Rosell Roca, Francesc Xavier ........ 078087696M
Casals Bosom, Maria Teresa .......... 046333727C
Gómez Bermejo, Cristina ................ 046713007F
Tremosa Guillén, Brígida ................. 073203003Y
Costa Sastre, Rosario ..................... 040517316X
Fernandez Pujol, M. Teresa ............ 046771977M
Pons Pico, Roser ............................ 078089402D
Itó Fuentes, Anna ........................... 077743034K
Rodríguez García, Amor ................. 043526275V
Espinet Caselles, Eduard ................ 043744991A
Albareda Fernandez, Violeta ........... 052593221H
Berrio Rodrigo, Neus ...................... 046355342S
Olivé Barberà, Jordina .................... 039707207F
Turmo Martínez, Jesica .................. 046684137W
Alsina Delcor, Marcel ...................... 046236702D
Roca Colell, Jordi ........................... 047680374V
Plasencia Guirado, Laura ................ 077913267P
Solé Isan, M.Carme ........................ 043742504T
Girbal Brugada, Anna ..................... 040344916H
Ferrer Berrio, Raquel ....................... 039715353B
Ballana Juvanteny, Ester ................. 043628600S
Guzmán Almagro, Manuel .............. 034737846A
Montane Collet, Nara ...................... 077318170J
Parodi Serra, Gisela ........................ 046714277N
Coarasa Albert, Noemi ................... 046804914Y
Rabionet Vilalta, Marta ................... 077311167W
Ballesta Castells, Daniela ................ 075949744H
Munso Soms, Marta ...................... 079303982M
Font Rodríguez, Joan Josep ........... 020827165K
Mariné Solanellas, Ester ................. 039902012W
García Llop, Ester ........................... 043713236B
Gusi Puig, Gemma ........................ 045472201M
Puigneró Ferrer, Anna .................... 052597644W
Ger Davesa, Jordi ........................... 079301494R

07,0733
07,0479
07,0366
07,0256
06,9971
06,9507
06,8996
06,8513
06,8324
06,8206
06,7820
06,7733
06,7027
06,6727
06,6625
06,6585
06,6464
06,6387
06,6283
06,6277
06,6060
06,5959
06,5950
06,5848
06,5823
06,5699
06,5054
06,4615
06,4443
06,4138
06,3504
06,3472
06,2595
06,2300
06,1806
06,1595
06,1495
06,1367
06,1025
06,0700
06,0352
06,0072
05,9755
05,9542
05,9453
05,9322
05,8701
05,8625
05,8542
05,7971
05,7917
05,6467
05,6418
05,6361
05,6347
05,6271
05,6255
05,6058
05,6035
05,5873
05,4950
05,4888
05,4787
05,4569
05,4249
05,4199
05,3545
05,3132
05,3116
05,3064
05,2621
05,2068
05,1643
05,1594

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Educació primària, música
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

Alcaraz Ruiz, Gonzalo ..................... 046693925S
Masip Chimeno, Benedicta ............. 040864809L
Perez Carreras, Anna ...................... 077920120F
Porcile Pereira, Patricia ................... 040531842T
Arranz Magaz, Ana-B. .................... 043726911R
Sánchez-Fortún López, Susana ...... 043520871H
Simó Torres, Aida ........................... 047676770R
Casero Ramirez, Carlos .................. 029202405H
Jimenez Osorio, Mercedes ............. 040329944L
Boix Torres, Jose Manuel ............... 018988666G
Masferrer Avellaneda, M. Rosa ....... 079304525L
Subiras Pineda, Anna ..................... 077916214B
Sanchez Toscano Prat, Elisabet ...... 040444065Z

2474

Núm. 1103

N

Cognoms i nom

NIF

T

P

N

T

P

088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099

Cano Herrera, Luis-Pedro ............... 039374729V
Sanahuja Corredera, Gloria ............ 043543878W
Crespo Delgado, Maria José ......... 047784664W
Garcia Sancho, Maria Eugènia ........ 038144396T
Soldevila Guàrdia, Rosa ................. 043716668Q
Pastrana Bitria, Anna ..................... 039737242G
Gomez Forcen, M. Victoria ............. 046828558Y
Pérez Pallejà, Cristina ..................... 039708686Z
Sañudo Muñido, Manuel Emilio ...... 036521839R
Miro Cogul, Salvador ...................... 047761277Y
Ferrer Olagorta, Joana .................... 047160048C
Ginesta Casas, Jordi ....................... 038834220P

05,1478
05,1153
05,0874
04,9177
04,8738
04,8213
04,4305
04,4142
04,2402
04,0830
04,0645
04,0478

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

014 Pastor González, Silvia ................... 033474694B 04,9041
015 Gutiérrez Puigarnau, Marc .............. 043726166S 04,5337
016 Villalonga Miró, Glòria-Jos .............. 040931243Y 04,4405

L
L
L

11,3330
08,7750
07,9214
08,2056
07,9700
07,9037
07,7169
07,4913
07,4598
07,2510
07,1467
07,0424
06,9987
06,9357
06,9147
06,8777
06,8120
06,7053
06,6967
06,6512
06,6485
06,5920
06,5088
06,4989
06,4917
06,4088
06,3709
06,3436
06,3020
06,2963
06,2867
06,2777
06,2300
06,1928
06,1891
06,1093
06,0139
05,9918
05,9381
05,9293
05,9009
05,8957

E
E
E
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

08,0129
07,9733
07,6535
06,8314
06,5149
06,5004
06,4937
06,3505
06,0001
05,9148
05,6075
05,4409
05,2736

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

001 Plana Planella, Monica .................... 040526229E 06,8547
002 Guinart Guardia, Francesc Xavier .... 039853395F 06,7347

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Petri Serrano, Raúl .......................... 034807703D
Agueda Solanes, Empar ................. 073549534L
Alvarez Rodríguez, Luis .................. 008821838G
Marti Oliet, Maria Ester ................... 073550148N
Castañ Nebot, Jorge ...................... 052944102B
Peralta Cuerpo, Montserrat ............. 034743449V
Elipe Cabrera, Mariano ................... 039857051Y
Grañana Toran, Maria Carmen ........ 052794456A
Rubert Ramos, Eugenia ................. 029018320W
Andrés González, Elena .................. 044179749S
Cos Busquets, José Oriol ............... 039176267E
Alvarez Subias, Eva ........................ 038457979R
Paricio Esteban, Raúl ...................... 025452787K

Esteve Vidal, Joaquim ..................... 040328789Z
Capdevila Roig, Rosa Maria ........... 046226624M
Martinez Bonet, Maria Josep .......... 037290952V
Farrés Hirondelle, Anna .................. 035071370G
Reig Cerdà, Vicent .......................... 052719669N
Mateu Bennassar, Fernando ........... 043030551N
Espuña Molas, Carme .................... 077911985Z
Sanchez Lopez, Francisco .............. 033390764P
Villaró Buj, Ernest ............................ 043727566N
Niclòs Camarasa, Joan Baptiste ..... 020825004E

05,9164
07,1600
06,9200
06,7167
06,3033
06,1023
05,6723
05,3556
05,2400
04,1645

E
L
L
L
L
L
L
L
L
L

14,2924
13,9997
13,7000
13,5664
13,4484
13,2506
13,1100
12,0750
11,7664
11,6500
11,4072
11,0997
10,6576
09,8581
07,5833
07,5367
07,4971
07,4502
07,3033
07,1540
07,0507
07,0460
06,9840
06,9475
06,8946
06,7731
06,7627
06,7053
06,6767
06,3912
06,3805
06,3554
06,2967
06,2553
06,2066
06,1500
06,1103
06,0238
06,0089
06,0033
06,0033
05,9967
05,9570
05,9318
05,8853

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
L
L
L
R
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
R

07,8653
06,5595
04,4717
03,3387

L
L
L
L

Formació i orientació laboral
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

Anàlisi i química industrial
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

L
L

Construccions civils i edificacions

Administració d’empreses
Benabarre Bonet, Ramon ............... 018017999Y
Vidal Vidal, Joan Maria ................... 039303172J
Pujol Llobera, M.Carmen ................ 040894184T
Garcia Pellicer, Maria Carmen ......... 020007343B
Morraja Garcia, Javier ..................... 038556356F
Carrasco Suarez, Juan Carlos ........ 040977605T
Torres Burgos, Fernando de .......... 040926918M
Romero Garcia, Laura ..................... 052205085F
Climent Marti, Rafael ....................... 020418159R
Mayol Martinez, Mercè ................... 035120567G
Cruz Calderó, Emilio ...................... 043711079Q
Climent Martí, Nicolau ..................... 020424161T
Robres Turon, Sonia ....................... 038560345V
Ortells Fos, Ma. Ruth ...................... 052731498L
Borruel Lara, Francesca .................. 033906447P
Cabanilles Pardo, Cesar Augusto ... 020010354D
Aguilella Sotorres, Maria Virginia ..... 020796103D
Bermudez Melgarejo, María Jesús .. 052156167X
Boyer Canto, Magdalena ................ 074213810D
Chacon Conesa, Pedro .................. 043393738Y
Martinez Romeu, Josefina .............. 085083791Y
Monclús Dolcet, Xavier Antoni ........ 043700677X
Vidal Garcia, Raul ........................... 019009055S
Espelta Figueras, Maria Jose .......... 039864079L
Vidal González, Miguel .................... 033977615Z
Vilanova Morató, Núria .................... 043629124X
Martinez Gimeno, Maria Isabel ....... 022649507G
Alarcón Salado, Yolanda Maria ....... 043677070R
Pinto Fernandez, Luis ..................... 046338984X
Martín Abad, Ana Julia ................... 003437897H
Cabra Galán, F. Javier .................... 022687633L
Vidal Garcia, Jesus ........................ 019009056Q
Gonzalez Herranz, Ma.Luisa ........... 040462151E
Garcia Escriva, Vicent Joan ............ 020010590S
Ortin Caballe, Jose Luis .................. 046112492E
Juan Arasa, Xavier .......................... 046051859V
Carnice Arno, Marta ....................... 043730289K
Abellana Vilardell, Francesc Xavier .. 034748961D
Gil Garcia, Fernando ....................... 036977481J
Fuentes Martínez, Francisco Ramón033914194G
Soler Castells, Maria Rosa .............. 040934471Z
Ruiz García, Maria Teresa ............... 043706742A

NIF

Assessoria i processos d’imatge personal

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

Cognoms i nom

Brenuy Casals, Neus ...................... 040894187A
Fontané Yubero, Fernando ............ 039173305G
Bruguera Lleonart, Jordi ................. 077073934Z
Martin Sangüesa, Esperanza .......... 017720403F
Simon Triviños, Carmen .................. 039670344J
Martinez Lopez, Librada ................. 039168920N
Falguera Herrando, Josep Lluis ..... 038489904W
Calaf Vidales, M.Carme .................. 077782076D
Uribe Noguerol, Maria José ............ 039681098A
Saiz Garcia, Mateu ......................... 038493293X
Osuna Chamizo, Dolores ................ 039657301B
Font Turrats, Xavier ........................ 043626818G
Albalat i Bernal, Martí ...................... 035055783B
Amezcua Marcos, Manuela ............ 046668927H
Sitges Querol, Merce ...................... 039169664C
Dieguez Loscos, Montserrat ........... 046341252R
Bravo Blanco, Juana M .................. 036984737R
Gutierrez Martos, M. Dolores .......... 043711644Y
Maya Gato, Anna Maria .................. 040898021L
Martin Sangüesa, Visitacion ........... 017697561G
Martínez Pérez, Sebastián .............. 024352251N
Carceller Guardiola, Ester ............... 018977127B
Mestre Guimera, Raquel ................. 052204593K
Mor Vals, Rosa M. .......................... 043721890V
Lopez Lorenzo, Miren Itziar ............. 046561766Z
López Jiménez, Mario .................... 020011879Q
Pedrero Orna, Cristina ................... 040979657M
Perez Garcia, Joaquin .................... 046555110M
Arjona Belmonte, Maria ................. 023219758Q
Milan Hernandez, Maria Montserra . 046231185N
Moratal Miñana, Jose .................... 020010936Q
Boyero Martin, Joaquina Mont. ....... 072529503S
Gomez Terol, Angel Ramon ............ 020424639H
Barta Ribau, Ana ........................... 078082541W
Boix Moratal, Rosa María ............... 020024163H
Garcia Gomez, Maria Nieves .......... 029177698J
Aguilera Mestre, Òscar Albert ......... 043054184R
Roig Arnau, Olga Maria .................. 073386412J
Antico Daro, Nuria .......................... 040463032Y
Ferrer López, Belén ........................ 020795769C
Esteve Galindo, Antonia .................. 033889614B
Martín Roca, Carme ....................... 046655464X
Alabart Abos, Rosa ........................ 046619601G
Tolosa Ribera, Ma.Carmen .............. 078078393V
Vengut Climent, Teresa ................... 020032776Y

Hoteleria i turisme
001
002
003
004
2475

Rodriguez Zamorano, Manuel ......... 043710760L
Viñolas Garcia, Sandra .................. 043672632W
Sanabra Segarra, Meritxell .............. 039724824Y
Herrera Manzano, Gloria ................. 043679980J

Full de disposicions i actes administratius

N

Cognoms i nom

NIF

T

P

Informàtica
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039

Ferrer Tura, Josep ........................... 039120652K
Soler Lluis, Antoni ........................... 052177669F
Barcelo Monerris, Virginia Luz ......... 035085052R
Reixach Sau, Jose Maria ................ 043626999R
Orellana Bech, Bernat ..................... 036517131P
Pedraza Gutierrez, Maria Jose ........ 046618944Z
Garcia Vacas, Guillermo Marcelino .. 052622630X
García González, Mario .................. 046562654M
Vila Grifo, Alicia ............................... 018989038P
Andreva Teres, Concepcio .............. 040887540A
Rojas Bernal, Maria Teresa ............. 046680795H
Falgueras Carabus, Narcis .............. 040319322T
Larrubia Cao, Josep Maria ............. 078082108Y
Gutierrez Martos, Fernando Eloy .... 043731749D
Tabernero Serentill, Fèlix ................ 043417702G
Pujol Torres, Rosa Maria ................. 039905500V
Climent Martínez, M.àngels ............. 020027536X
Garcia Olivar, Carme ....................... 052211208N
Ibáñez López, Antonio .................... 052705140L
Perez Lopez, Jose Antonio ............. 040311155K
Mas Doménech, Ferran .................. 020033173N
Schlüter Martín, Olga ...................... 052154422J
Plazas Sánchez, Ginés Jesús ......... 052177014L
Montolío Catalán, Nuria .................. 043683639S
Rodríguez Bellido, Joan ................. 046824003M
Castaño Ribes, Rafael ................... 047681040Q
Ferrer Urrea, Antonio ...................... 038076072D
Aznar Barbera, Iciar ........................ 046744223N
Macia Perez, Alex ........................... 052628669T
Anguita Ruiz, Jordi .......................... 053064717Z
Soler Prat, M.Montserrat ................. 039336058D
Vinaixa Isach, Elisa ......................... 052945686P
López Sanz, Raquel ........................ 038454824C
Salesa Greus, Inmaculada .............. 024372258D
Castan Salinas, Alejandro .............. 043512324G
Nicolau Reixach, Marc .................... 040448949E
Pedrós Ciurana, Rosa M. ............... 028994872Z
Milián Sangüesa, Alejandro ............. 029190119Z
Piquer Garcia, Jorge ....................... 052940863S

12,0800
06,9788
06,9234
06,7467
06,7175
06,6733
06,4436
06,3810
06,3701
06,1568
06,0702
06,0249
05,9978
05,9634
05,7815
05,7743
05,7626
05,6088
05,4443
05,4314
05,3861
05,2973
05,2610
05,2498
05,1676
05,0154
04,9720
04,9621
04,9562
04,9093
04,8814
04,8155
04,8014
04,5553
04,5476
04,4769
04,4743
03,8733
03,7243

E
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Piera Dordal, Mercè ........................ 037682763T
Vila Catalán, Agnès ......................... 038068473T
Escoda Amoros, Enric .................... 039856422K
Tomas Viñas, Ester ........................ 037747363Q
Mora Quiles, Ana Maria .................. 038119391L
Sorribas Pareja, Montserrat ........... 035056421M
Gallifa Sala, Pilar ............................. 037276721T
Cañizares Crespo, Jorge ............... 043391989M
Olivares Mateos, Rosa M. ............... 033922790K
Puig Vilaró, Emili ............................. 040312178D
Monzonís Escribà, Empar ............... 079090229Z
Coll Llorens, Maria Lourdes ............ 040302877T
Lorente Gasca, M. Jose ................. 046327861L
Delgado Rus, Maria Angeles ........... 039676873X
García López, Alicia ........................ 039869177B
Soler Pallas, Anna ........................... 047760339B
Fernandez Rodriguez, Francisca ..... 046552026A
Molina Chumillas, Teresa ............... 052200894W
Ferreres Codorniu, Aurora .............. 018951465V
Palomares Larreula, Helena ............ 046564966V

Bertrans Costa, Pilar ....................... 033936352J
Amezcua Marcos, Encarna ............. 035104853E
Martínez Monzó, Alfonso J ............. 019986698C
Parayre Xirinachs, Rosa Maria ........ 039037690C
Val Roche, Dionisio Juan ............... 025131461M
Fabra Sala, Violeta .......................... 020003729P
Diago Segarra, Amelia .................... 029029410Y

NIF

T

P

Soler Pastor, Tatiana ...................... 046744894Q
Miralles Jorda, Marta ...................... 078081985K
Santamaría Pérez, M. José ............. 035071932Z
Insausti Sole, Ignacio ...................... 039857571C

05,8926
05,6249
05,4540
05,4532

L
L
L
L

06,1387
05,9290
05,7688
05,6712
05,4018
05,3495
05,1333
05,1190
04,8750
04,6819
03,8833

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

12,2800
07,3550
07,3387
06,8900
06,3857
06,1775
06,1388
05,9121
05,4693
05,1220
05,0638
04,9388
04,8707
04,5805
04,4667
04,4633
04,4111
04,2333
03,9249
03,8083
03,4500

E
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

06,2954
05,8447
05,5087
05,4205

L
L
L
L

07,1513
05,4753

L
L

05,1311
04,5175
03,9863

L
L
L

08,2563
06,4564
05,8803
05,8553
05,6383
05,4604
04,9589

L
L
L
L
L
L
L

001 Barnadas Molins, Mercedes ........... 046566496Y 06,6011
002 Font Potrony, Inmaculada ............... 046662767E 06,0016

L
L

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Ferreiro Fondevila, David ................. 037354584P
Escalera Almendros, Oscar ............. 043516357N
Barrera Doblado, Oscar .................. 047600307J
Fresneda Salinas, José ................... 020022006T
Falceto Monne, Gilbert ................... 043713514J
Galiay Gonzalez, Monica ................. 038116280J
Peña Morales, David ....................... 044186286C
Domingo Salvado, Joan M. ............ 052605216F
Esteban Jiménez, Juan Agustín ...... 045477499J
Aparicio Ballester, Victor ................ 053203650G
Domingo Fagundez, Josep ............. 043731862F

Organització i proj. de fabricació mecànica
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

Pujol Vilalta, Jesus ......................... 077732599M
Cerdà Pascuet, Maria Carme ......... 041085393X
Bru Pujolar, Francesc ...................... 038130193B
Sio Torres, Mercedes ...................... 043709788J
Vila Xicola, Josep ............................ 035037536A
Lopez Bas, David ........................... 020430271S
Santolaria Orrios, Emiliano .............. 033455262Z
Boronat Moll, Carles ....................... 052783933Z
Mula Roca, Sílvia ............................ 046779622Z
Sais Casasus, Luis ......................... 020823686S
Tomàs Roiget, Adam ...................... 052600263E
Pastor Martorell, Vicent Domenec .. 020814875J
Ismael Biosca, Victòria .................... 047626014Y
Milán Gómez, Míriam ...................... 045461362E
Jareño Gas, Salvador ..................... 047621423S
Brunet Noguera, Jordi ................... 039349621W
Bertolín Gil, Sergio .......................... 047778977L
Bonfill Rosello, Julia ........................ 047628295X
Martín Téllez, Felipe ........................ 046778774V
Codina Riera, Enric Joan ................ 042969204Y
Carreras Molina, Núria .................... 047715698J

Processos diag. clínics prod. ortoprotètics
14,8250
14,5500
12,8580
12,6080
09,0533
08,7614
08,7054
08,5445
08,2980
08,1633
08,0357
07,8108
07,7760
07,7053
07,5600
07,1833
07,0576
06,8759
06,7760
06,6667

E
E
E
E
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
R
L
L
L

13,8500
10,9164
10,4664
09,2164
06,7463
06,5738
05,9820

E
E
E
E
L
L
L

001
002
003
004

Segura Martin, Sonia ...................... 040335350C
Lopez Onrubia, Pedro Manuel ........ 040966188Z
Carmona Fernández, Juan Carlos .. 046636238N
Part Julio, Carolina ......................... 073654949W

Processos sanitaris
001 Abello Rivas, Ana Maria ................. 045463138G
002 Solís Albert, José Fernando ............ 020436866D
003 Ozalla Romero Del Castillo,
M. Dolores ...................................... 046332105P
004 Julià Sánchez, Sonia ....................... 043435926N
005 Monraval Estrems, Enrique ............. 024374340K
Processos i mitjans de comunicació
001
002
003
004
005
006
007

Organització i gestió comercial
001
002
003
004
005
006
007

Cognoms i nom

008
009
010
011

Organització i proc. manteniment de vehicles

Intervenció sociocomunitària
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

N

Ramos Mansino, M. Victoria ........... 052423408Z
Grau Masot, Josep Maria ............... 077834175J
Jou Lafont, Olga ............................. 041085460P
Valles Margalef, Francesc ............... 039888802V
Garcia Lopez, Veronica Encarn ....... 020437431E
Palomar Perez, Sandra Herminia .... 044794232F
Soriano Goma, Laia ........................ 040989787S

Processos i productes d’arts gràfiques

Processos i productes de fusta i mobles
001 Cárceles i Prujà, Jaume .................. 046651015T 08,8164
002 Sanmartin Alcaraz, Luis ................. 038050319Q 06,5411
2476

E
L

Núm. 1103

N

T

P

N

Cognoms i nom

NIF

T

P

003 Balagueró Bertran, Francesc .......... 043729125F 05,7775

Cognoms i nom

NIF

L

002
003
004
005
006
007
008
009

Romero Luque, Jordi ..................... 046693868G
Gilaberte Elvira, Sonia ..................... 046681522D
Labaila Tarrago, Enric ..................... 078578905A
Ubeda Torres, Enrique ................... 038079886M
Garrido Borja, José Luis ................ 040935497M
Guiteras Sans, Francesc ................. 077115018C
Torres Martinez, Santiago .............. 039171512M
Fonfria Queral, Ricard ..................... 040927459V

06,1338
05,8890
05,7317
05,7098
05,4509
05,2291
04,4281
04,3806

L
L
L
L
L
L
L
L

07,2470
06,6886
06,3390
05,8699
04,9122
04,8643
04,7979
04,5084

L
L
L
L
L
L
L
L

06,4662
06,4200
06,3800
06,0122
05,9035
05,8022
05,2538
05,0278
05,0135
04,9917
04,8967
04,6722
04,6428
04,3113
04,2678
03,8853
03,3587

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

06,4444
06,2946
06,1742
06,1271
05,9687
05,8317
05,7781
04,4188

L
L
L
L
L
L
L
L

001 Llonch Garcia, Guillermo ................. 046558063Z 05,9900
002 Higuero Molina, Albert .................... 034757034D 05,0045
003 Kies Prieto, Josep ........................... 046700422A 04,7255

L
L
L

Sistemes electrònics
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Sanjusto Martin, Francisco .............. 046554100F
Garcia Verdugo, Tomas ................... 046582846A
Vallverdú Amill, F.Xavier ................... 039843716B
Ballesteros Sanchez, Hector ........... 038144638N
Llordella Porredon, Josep ............... 039341153K
Galisteo Postigo, Jose Luis ............ 052468017A
Puig Martorell, Jordi ........................ 040515918S
Garcia Martin, Jose Luis ................. 039880427Z
Jimenez Vila, Carlos ........................ 046654387Z
Saiz Vela, Alberto ............................ 043736422J
Prieto Diez, Raul ............................. 046827304V

04,0000
06,3790
06,1833
05,3983
05,1200
04,7105
04,5338
04,4615
04,2000
04,0891
03,5000

E
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

07,1560
06,8951
06,7513
06,5683
06,2148
05,8865
05,8062
05,5505
05,0814
04,9462

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Laboratori
001
002
003
004
005
006
007
008

Sistemes electrotècnics i automàtics
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Sorribes Colell, Enrique .................. 043424729Q
Olivella Costa, M. Angeles .............. 039348132P
Mora Mora, Sonia ........................... 028995522C
Domenech Riba, Albert ................... 046776334S
Muñoz Fuentes, Silvia .................... 038456419M
Lliberato Pey, Jordi ......................... 039340635D
Cueva Marquez, Daniel ................... 043417140V
Garcia Pujol, Angel ......................... 039705266K
Sanchez Gutierrez, Jose Antonio .... 040438958J
Moncusi Trull, Josep ....................... 039700827K

Manteniment vehicles
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cuina i pastisseria
001
002
003
004
005

Gómez Díaz, Jorge ......................... 039735890D
Cano Moroba, Margarita ................ 047679396M
Bartra Gracia, Gabriel ..................... 039898192T
Boncompte Pujol, Jordi .................. 043707418N
Ortigosa Casas, David ................... 046577592Q

06,1695
05,9964
05,4182
03,7881
03,7489

L
L
L
L
L

06,6031
06,5657
06,5252
05,9926
05,3523
04,4897
04,2433
03,7011

L
L
L
L
L
L
L
L

07,2887
07,2655
06,9765
05,7421
04,6611

L
L
L
L
L

06,1805
06,0833
06,0050
05,8415
05,4407
05,4060
04,7497

L
L
L
L
L
L
L

Equips electrònics
001
002
003
004
005
006
007
008

Garcia Cordero, Luciana ................. 046594493N
Rubio De Cabo, Josema ................ 052677834Z
Parejo Romero, Yolanda ................. 038144360X
Viñolas Auquer, Josep M. ............... 045541043P
Roset Cargol, Ramon ..................... 040601786R
Vilarnau Vila, Martí .......................... 040340288J
Bernabé Miguel, Laura .................... 047270174E
Lopez Garcia, Oscar Manuel ......... 046801508G

Donato Vilanova, Natalia ................. 040332531F
Fragoso Càmara, M. Mònica .......... 038833597Y
Puertas Alcover, Silvia .................... 046703664W
Robles Bolancé, Elisabeth .............. 052916213K
Casas Alcaide, Ruth ....................... 040309838S

001
002
003
004
005
006
007
008

Arnau Julià, Ricardo ........................ 018973826E
Serrando Gili, Ramon Josep ........... 040893948V
Cañigueral Viñals, Angel ................ 040299362G
Saeta Menor, Gustavo Adolfo ......... 052161331E
Dago Jové, Gerard ......................... 043711563V
Sallent Aguilera, Jordi .................... 046349731Q
Estruel Jimenez, David ................... 047627197Q

Hernando Ruperez, Oscar .............. 052467555R
Tortosa Estelles, Jordi ..................... 052765421V
Belloso Ruiz, Alfredo ....................... 038447698R
Elena Marti, Gabriel ......................... 073553240E
Clapés Badia, Lluís ......................... 079302887Z
Vargas Lopez, Pedro Juan .............. 033928482D
Bertolin Gil, Daniel ......................... 036524763G
Reixach Morell, Josep ..................... 040333477X

Oficina de projectes de construcció

Perruqueria

Fabric. i instal·lació fusteria i mobles
001
002
003
004
005
006
007

Paredes Torres, Jordi ..................... 046805143M
Nieto Nieto, Rafael .......................... 046319585T
Bertran Canales, Xavier .................. 037743828T
Gallego Peinado, David .................. 047764632A
Cabo Belles, Jorge ......................... 019009718B
Cortés Escoda, Gerad ................... 039897656Q
González Suárez, Moisès ............... 038853743G
Ramirez Hurtado, Cesar ................. 045492995F
Perea Trinidad, Roberto .................. 039736568C
Chica Pegalajar, Antonio ................ 038506489G
Fabregat Sanjuan, Albert ................ 039709978H
Simo Solsona, Mariona .................. 078088340M
Muñoz Villena, Gustavo .................. 046594330X
Parellada Tudo, Marc ..................... 047150384Q
Torner Oliveras, Xavier .................... 047156793P
Segarra Sanahuja, Roger ................ 047756361N
Fondevila Escola, Ramon ............... 078074863Y

Mecanització i manteniment de màquines

Estètica
001
002
003
004
005

Ramirez Murillo, Flora Maria ............ 039876836B
Abello Aules, Montserrat ................. 039867288P
Torrent Turmo, Maria Elena ............. 036978723J
Gerones Palomeras, Montserrat ..... 077902103E
Perera Duran, Cristina ..................... 052217966P
Masip Tarrago, Jorge ...................... 039669547K
Pallach Pascual, Rafel ..................... 039702045C
Garcia Aviles, Jose Luis .................. 034739168Z

001
002
003
004
005
006

Guerri Sancho, M. de la Roca ........ 077833892Y
Prieto Oses, Flora .......................... 043523675Q
Martin Gonzalez, M. Dolores .......... 039899944G
Moriel Carmona, Angeles ............... 039692093G
Louah Khattabi, Rachida ................ 047656989T
Miñarro Garcia, Marina .................. 052177621M

07,3832
06,7495
04,8922
04,7800
04,7566
04,7440

L
L
L
L
L
L

06,8323
06,4086
06,3923
06,1626
05,7327
05,0415
04,6813
03,5350

L
L
L
L
L
L
L
L

Proced. diagnòs. clínic i ortoprotètics
Instal·lació d’equips tèrmics i fluids
001
002
003
004

Alcoba Calleja, Carlos ..................... 033884725K
Chapero Arenas, Begoña ............... 035079002T
Rodríguez Domínguez, Juan Carlos 036574805K
Anguera Roig, Genis ...................... 043747016G

06,9660
06,5250
05,0873
03,9301

L
L
L
L

001 Torello Cahiz, Jaime ....................... 036916569M 07,3353

R

001
002
003
004
005
006
007
008

Instal·lacions electrotècniques

2477

Mis Escola, Albert ........................... 043412558N
Sanchis Sanjuan, Maria Amparo ..... 020427474R
Margeli Voelp, Marta Isabel ............. 043677003A
Gracia Mongay, Vicente ................. 043406202G
Ramon Lopez, M. Isabel ................. 020434271J
Marco Morancho, Nuria .................. 046341518Z
Barcelo Claverol, Esther ................. 043395530G
Gran Serrano, Judith ...................... 039690850A

Full de disposicions i actes administratius

N

Cognoms i nom

NIF

T

P

N

T

P

004 Lopez Escudero, Francisca ............. 047758778Z 05,7311

Cognoms i nom

NIF

L

Procediments sanitaris i assistencials
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Gallart Olomi, M. Antonia ................ 040879387S
Puig Moll, Elisa ............................... 018959794C
Pacheco Nogues, Maria Francesca 046329851P
Gil Hernandez, Vicente .................. 046545610G
Celdran Fernandez, Jose ................ 035039863F
Ortiz Jurado, Encarnacion .............. 033943722T
Borras Estany, Jaume ..................... 039154950A
Salamanca Perez, Yolanda ............. 077312905S
Nuñez Pajares, Carmen .................. 039020991L
Montserrat Martinez, M. Dolors ..... 040924109W
Fernandez Rico, Helga ................... 046732557F
Giraldo Álvarez, Maria Pilar ............. 034745544L
Planell Sequeira, Mercedes ............ 038075389Q
Diaz Torres, Sandra ....................... 034759870Q
Bernado Mansilla, Ana M. ............... 078086367X
Revert Beneyto, Cristina ................. 073993296L
Albaiges Escote, M. Teresa ............. 077784214P
Esteve Guasch, Anna Ma ............... 039881224Y
Notario Aynos, Ana Belen ............... 039351928D
Diaz Cifre, M. Teresa ....................... 020156467A
Artigues Pons, Anna Maria ............. 078087482K
Subirats Elias, Marina ..................... 033967471J

07,9279
07,4181
07,3325
06,7997
06,7599
06,7332
06,3847
06,2716
06,0668
05,9750
05,9240
05,8979
05,8953
05,6405
05,5484
05,4609
05,0330
04,9034
04,8684
04,7796
04,5100
04,4448

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

06,4378
05,5579
05,3579
04,8984
04,5016
04,2785
04,2112

L
L
L
L
L
L
L

Serveis a la comunitat
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

Processos comercials
001
002
003
004
005
006
007

Larruy Piñol, Lidia ........................... 043708799J
Caruana Riera, Ricardo .................. 024360006Q
Casas Agustench, Eva .................... 039885253X
Ferreres Meseguer, Joan Antoni ..... 040926740B
Recasens Murillo, Sergi .................. 018018510B
Coll Sola, Maria Goretti .................. 052212925G
Martin Sirarols, Griselda ................. 035094060Q

Bernatallada Pla, Núria ................... 077912468Z
Lunar Teixidor, Guillem ................... 040331298Q
Grijalvo Pujol, Marc ......................... 043539667T
Ginestar Moyano, M. Angeles ......... 020803914T
Martínez Salinas, David .................. 052945059W
Barres Martorell, Marta ................... 033407634L
Porta Brasó, Isabel ......................... 037747819N
Fernandez Jimenez, Isabel Maria .... 040324287C
Pino Garcia, Ruben ......................... 040446856E
Quintanilla Rosa, M. Carmen .......... 073994044P
Escrivà Gomar, M.trinitat ................. 020018761K
Escobar Toneu, Antoni ................... 077728228G
España Manzano, Carmen ............. 072550251V
Artigas Vilagran, Miquel .................. 040522592L
Garcia Batallé, Raul ........................ 040526517B
Castrillo Soto, Jose Antonio ........... 046725347L
Cuairan Roca, M Àngels ................ 035002667W
Coves Villaplana, Isabel .................. 022135545T
Sanchis Bañuls, Maria Teresa ........ 048349754M
Sanz Berge, Pedro ......................... 043717522L
Villas Garrido, Jose Ramon ............ 043731823Z
Pons Millet, Joan ............................ 020017979K
Vea Alemany, Santiago ................... 022574636K
Cruz Senra, Xavier .......................... 043443195J
Vitores Badia, Joan Jordi ................ 043737689S
Cortada Culleres, Maira .................. 047675433K
Sanchis Verdú, Ana ........................ 020030445K
Galera Tauste, Lourdes ................... 040336834D
Heras Geli, Nuria ........................... 040333000Q
Cascales Miñano, Jose Ignacio ...... 053230954F
Richard Simón, Raul ....................... 044190804F
Español Fernández, Pau ................. 046683016P

08,6283
07,6181
06,7711
06,7682
06,6433
06,6040
06,5839
06,5061
06,3387
06,2592
06,1621
06,1397
06,1045
06,0842
06,0389
05,9719
05,8081
05,7011
05,6881
05,6747
05,6048
05,4780
05,4287
05,3782
05,3601
05,3269
05,1123
04,8704
04,8427
04,7184
03,7171
03,3687

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
R
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Borrell Micola, Ferran ...................... 039878866V
Fabón Resina, Alicia ....................... 038104614P
Calatayud Enrique, Robert .............. 021653132N
Camarasa Caamaño, Santiago ....... 078090819T
Lino Martinez, Victor Manuel .......... 018947915D
Ripollés Orovitg, Manuela ............... 052673556Z
Martinez Bolinches, Salvador .......... 020425199A
Tovar Abad, Raquel ........................ 046772248T
Lopez Calderon, David ................... 052216752J
Escribano Alcaide, Raúl .................. 029192457Y
Diez Delgado, Jose Alberto ........... 039681511W
Botey Agusti, Rafel ......................... 052149363Z
Sabaté Florenza, Jordi ................... 039703824M
Escoda Herrando, Josep ............... 052403940G
Raimat Ferrando, Gemma ............. 043748256W
Garcia Sacristan, Eduardo .............. 024378620T
Gallegos Trias, Elvis ........................ 040341654E
Caballé Guallar, Gemma ................. 039891553P
Comas Bach, Joan ......................... 052460850N
Riu Cots, Montse ............................ 047645272J
Sala Grau, Raul .............................. 020028751Y
Guillen Lopez, Juan Carlos ............. 039872955V
Guillen Lopez, Vicente .................... 039888430J

07,4160
06,7681
06,5245
06,1846
06,1185
05,7267
05,2956
05,1619
04,8927
04,8925
04,8885
04,6577
04,5500
04,5101
04,4024
04,3687
04,3475
04,3199
04,2499
04,0784
04,0238
03,7739
03,7658

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

06,7289
06,3356
05,7267
05,4439
05,2382

L
L
L
L
L

15,0080
06,2511
06,0110
05,4217
05,4067

A
L
L
L
L

Tècniques i procediments d’imatge i so
001
002
003
004
005

Gonzalez Campos, Maria Lourdes .. 038084132L
Gomez Alvarez, Alberto .................. 016248564F
Bono Gasso, Araceli ....................... 020429326J
Rofes Ponce, Elisabet ..................... 039732460Y
Martin Retuerto, Rebeca ................ 039721071W

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Alemany EOI
001
002
003
004
005

Producció en arts gràfiques
001 Fernandez Herraez, Jose Antonio ... 036088329H 07,3454
002 Matamoros Angles, Miguel ............. 052604347N 07,1621
003 Cacho Subirats, Emiliano ................ 040933855L 06,7622

08,3415
08,2733
08,2400
07,0033
06,9720
06,9500
06,9099
06,8279
06,6767
06,4500
06,3853
06,1547
06,1485
06,1266
06,0600
06,0297
06,0200
05,9869
05,9513
05,7727
05,7426
05,4804
05,3692
05,0105
04,8595
04,7692
04,6633
04,4695

Sistemes i aplicacions informàtiques

Processos de gestió administrativa
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

García Rodríguez, Antoni ................ 043741251N
Perez Calleja, Ma. Mercedes .......... 046593962X
Cuevas Arca, Maria Fe Pilar ............ 071920324Z
Gómez Vidal, Montserrat ................ 043402539K
Cardona Romero, Cristina ............. 052607376M
Cillero Sambola, Diana .................... 038507866R
Santana Jurado, Nuria .................... 077912031Z
Sanchez Moix, Anna ....................... 044991873D
Moreno Mateos, Encarna ............... 046580463N
Ramiro Reiffs, Júlia ......................... 052622570L
Gamez Balaguer, David .................. 052211768C
Lopez Garin, Jesus ........................ 043445038Q
Albi Fernandez, M. Lourdes ............ 039869107X
Jiménez Baños, M.luisa .................. 046681246D
Piñeiro Lopez, Agustina .................. 047776692B
Castellarnau Mari, Ana .................... 035108523N
Tahull Fort, Juan Antonio ................ 043719266S
Giner Gota, Elisenda ...................... 044010456W
Paris Aran, Esther ........................... 046053038T
Rincon Garcia, Rosa ....................... 039327570P
Corominas Roig, Núria .................... 043446235V
Herrero Alonso, Maria Carmen ....... 052402821N
Molina Morales, Libertad ................. 046060734Z
Pascual Buil, Laura ......................... 043721957S
Vila Vendrell, Roser ......................... 040323181H
Mateu Llopart, Sandra .................... 046346248Y
Salas Rodriguez, Raül .................... 039717865Q
Gómez Mora, Ainhoa ...................... 047702564N

L
L
L
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Jimenez Voll, Christian .................... 046130014H
Gil Romero, Bàrbara ...................... 046341773Q
Larios Sanchez, Cristina ................ 043747845M
Wernicke , Kirsten Heike ................ 001085786W
Albani , Hanna ................................. X2151296 Z

Núm. 1103

N

Cognoms i nom

NIF

T

P

N

Cognoms i nom

NIF

T

P

006
007
008
009
010
011
012

Pagel , Cathrin ................................ X0948866 R
Reichenbach , Ulrich, Bernhard ...... X1915422 M
Siemers , Joachim ........................... X3284015 Y
Multmeier , Anja ............................ 05204697452
Van Hoorn , Edzard ........................ X1737576 H
Gracia Domenech, Anna ................. 047675180K
Dabrowska , Ewa Maria ................... X3408525 V

05,2833
05,1589
05,1211
05,0756
04,8509
04,7492
04,2900

L
L
L
L
L
L
L

001 Porta Fuentes, Maria Lourdes ......... 039665316E 08,4511
002 Medina Bermejo, Rosalia ................ 036076837A 06,2520

L
L

011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035

Bartolomé Sanchez, José Luis ....... 040423971E
Pérez Pérez, Marta ......................... 038143809B
Carreras Raurell, Mariona ............... 036969651A
Vallejo Balduque, Beatriz ................ 025470721S
Hastewell Casanova, Alicia ............. 038095116D
Sánchez Martínez, Jordi ................. 052195381D
Domingo Alegre, Maria Teresa ........ 046737991J
Torrijos Lazaro, M.Josep ................ 037278772G
Rodriguez Perez, Laura Maria ......... 042808866R
Pardo Llungarriu, M.Eulalia ............. 035082493H
Diaz De Alda Sans, Silvia ................ 043715939T
Espelt Coll, Clara ............................ 038801148X
Roca Pallicer, Montserrat ................ 046333312L
Fernandez Parra, Cristina ............... 040336127S
Carchano Alcina, Silvia .................. 020018698G
Dalmau Montserrat, Jordi .............. 039688287Q
Santos Monllau, M. Cinta ............... 040931691V
González Ramírez, Maria Esther ..... 052158464F
Rafel Cufí, Joan .............................. 040309868E
Mansilla Olmos, Margarita ............... 017722274S
Ramírez Rubio, Irene ...................... 077738649Y
Angulo Gonzalez, Carmen .............. 025169849Y
Fernández Yebenes, Ana ................ 018436569E
Perez Martinez, Elena ..................... 039897821C
Campbell-Rodger Vila,
Juan Alejandro ................................ 043422710K
Carrasco Coria, Sonia ..................... 038447967V
Garcia Gonzalez, Eva ...................... 044012002F
Cifuentes Gomez, Herminia ............ 043424667T
Murray O’Sullivan, Alan .................. 047727348W
Nicholson , William Rupert .............. X2347983 M
Boria Castet, Judit .......................... 043726898B
Franch Torres, Helena ..................... 052601077P
Villegas Puerta, Yolanda .................. 038091312T
Bernecker , Claudia ........................ X5985789 Q
Estruch Berto, Celia ........................ 020005856L

14,3750
14,2911
14,0413
13,8871
13,6875
13,3333
13,1080
12,9750
12,8125
12,7500
12,4785
11,7500
11,6833
07,3570
07,2626
07,1892
07,1000
07,0000
06,9709
06,9634
06,9117
06,7425
06,6351
06,6155

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

06,5537
06,5232
06,5145
06,5035
06,4440
06,3592
06,2771
06,1381
06,1319
06,0905
06,0604

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

16,7500
16,4500
09,5526
08,4492
07,4053

A
A
L
L
L

001 Olaizola Galardi, Miren Aduna ......... 015259230H 08,8825
002 Artola Azkue, Amaia ....................... 044129066R 06,1188

L
L

Japonès EOI

Espanyol per a estrangers EOI
001
002
003
004

Yagüe Barredo, Agustín .................. 040966749T
Banyeres Lega, Elena Inmac. ......... 040894274K
Martin Carrillo, Jose Fco. ............... 023772391M
Socias Urpí, Sandra ........................ 077786755L

16,6500
06,3307
05,9233
04,8907

A
L
L
L

13,0300
10,9980
07,5167
07,5000
07,1575
07,1370
06,7853
06,7233
06,6733
06,5275
06,4089
06,3877
06,2333
06,1600
06,0900
05,8465

A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Francès EOI
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Barredo Gutiérrez, Blanca Nieves ... 038170224E
Valentin Fernandez, Jovita ............. 046636897G
Royer , Corine ................................ X0914807 M
Guillelmi , Catherine Anne Lau ......... X2886713 Y
Lambion -, Sylvie ............................ X2627124 H
Alvarez Cabases, Marta .................. 043740894T
Le Bris , Nathalie ............................ X1493601 G
Gonzalez Camacho, Anne Marie .... 043733215A
Vilaginés Serra, Eulàlia .................... 046570994L
Martinez Torralba, M. Del Carmen .. 029189162T
Forcada Domenig, Ana M ............... 037744972V
Serrano Carrasco, Anne Marie ........ X1610187 A
Girard , Estelle Helene ..................... X2539969 X
Sitri , Anne ....................................... X0702618 Z
Lopez Sans, Anna Maria ................. 033965973X
Blanco Brugat, Chantal ................... 040339051H

036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

Català EOI

Anglès EOI
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Velasco Martin, Maria del Carmen .. 012232724J
Masip Morillo, Juana ....................... 052203199F
Sopeña Feu, Josefa Elena .............. 043706153N
Mackay , John ................................ X0188848 H
Bernal Galego, Francisca ................ 018918348C
Carceller Guillamet, Maria Eulàlia .... 035117751V
Berrios Bocanegra, Ana ................. 035072518W
Izard Martinez, Natàlia .................... 037283460T
Cid Espuny, Manuela ...................... 040922140B
Solsona Serrat, Victoria .................. 039328554A

17,0000
16,7705
16,5625
16,2909
16,0625
16,0625
15,7500
15,6875
15,4375
14,8750

001
002
003
004
005

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Macia Guila, Jaume ........................ 033865077S
Font Pardo, Jordi ............................ 035090420X
Mingarro Muñoz, Placida ................ 018973983H
Vilches Latorre, Carlos .................... 024314090P
Gomez Casademont, Purificació ..... 040316422K

Llengua basca EOI

(06.195.135)
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Full de disposicions i actes administratius

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: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: vegeu l’annex.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació i solvència econòmica, financera i tècnica que figuren per a cada expedient a l’annex.
—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.
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: el dia 28
d’agost de 2006.
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, 13 de juliol de 2006
Ester Castellà i Valls
Directora de Serveis

ANNEX
Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 3171/06.
b) Objecte del contracte: obres de supressió de barreres arquitectòniques al CEIP
Joan Maragall de Rubí (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: 168.000,00
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. 2
a) Número d’expedient: 3172/06.
b) Objecte del contracte: obres de supressió de barreres arquitectòniques al CEIP
La Floresta 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: 147.000,00
euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista.
Classificació: grup C, complet, categoria: d.
Les empreses estrangeres comunitàries
hauran de presentar els documents acredi2480

tatius 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: 3175/06.
b) Objecte del contracte: obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’IES
Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental).
c) Termini d’execució: 4 mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
d) Pressupost de licitació: 106.900,00
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.
Potestivament, es podrà presentar la classificació següent: grup C, complet, categoria: a.
(06.195.007)

ORDRE EDU/370/2006, de 14 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres privats concertats que tinguin escolaritzat
alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, per
al finançament d’activitats complementàries durant el curs 2006-2007.
El Pacte Nacional per a l’Educació preveu, dins dels acords relatius al servei públic educatiu, que el Departament d’Educació i Universitats establirà un sistema d’ajuts
als centres privats concertats per atendre
adequadament l’alumnat en situació socioeconòmica desfavorida, en les etapes obligatòries i en el segon cicle d’educació infantil.
D’altra banda, l’article 19 de la Resolució
EDC/449/2006, de 23 de febrer, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres per al curs
2006-2007, en els ensenyaments sufragats
amb fons públics, regula l’escolarització
d’alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides.
D’acord amb l’apartat 1 d’aquest article,
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides serà
escolaritzat en el conjunt de centres sufragats amb fons públics, tot atenent les peticions dels seus pares, tutors o guardadors
i la proximitat dels centres al domicili familiar, afavorint la seva millor escolarització i
socialització.
D’acord amb el que disposa la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Núm. 1103

Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a finançar el
cost de les activitats complementàries de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, matriculat en centres privats concertats, en els
nivells d’educació infantil de segon cicle,
educació primària, educació secundària
obligatòria i educació especial, per al curs
2006-2007.
Aquest concurs es regirà per les bases
que consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 2
Aquestes subvencions, que no tenen
caràcter recurrent, s’atorguen per un import total de 5.001.000,00 euros, del qual
1.500.000,00 euros corresponen al pressupost de 2006 i els 3.501.000,00 euros
restants, al pressupost de 2007. La part
de despesa corresponent a l’any 2006 es
farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària EN04 D/482000100/4210, i la
resta queda condicionada a l’aprovació
dels pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2007.
Article 3
Els titulars dels centres interessats a
acollir-se a aquest règim de subvencions
podran presentar les seves sol·licituds als
corresponents serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats en el
període comprès entre els dies 1 i 15 de
setembre de 2006, ambdós inclosos, utilitzant el model de sol·licitud que es lliurarà en els serveis indicats o bé es podrà
o b t e n i r a l ’ a d re ç a e l e c t r ò n i c a h t t p : / /
www.gencat.net/educacioiuniversitats.
Del dia 8 al dia 20 de gener de 2007 s’obrirà un segon període de presentació de sol·licituds per tal de recollir les que corresponguin a l’alumnat incorporat als centres amb
posterioritat al 16 de setembre de 2006.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una
declaració de la titularitat del centre conforme no es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen ser beneficiari de la
subvenció, d’acord amb l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de deu dies esmeni la falta i adjunti, si escau, els documents preceptius,
amb la indicació que de no fer-ho, es considerarà desistit de la seva petició.
Article 4
La directora general de Centres Educatius elevarà les corresponents propostes de
resolució de la convocatòria al conseller
d’Educació i Universitats, el qual emetrà
resolució abans del 31 de desembre de
2006, en el cas de les sol·licituds presentades durant el primer període, i abans del 30
de juny de 2007, en el cas de les sol·licituds
presentades durant el segon període. Un
cop transcorreguts aquests terminis, si no
ha recaigut cap resolució expressa, s’entén
que la sol·licitud és desestimada.

Les resolucions de les convocatòries en
què es concedeixin les subvencions es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en aquestes s’indicaran els recursos que es podran interposar, l’òrgan
davant el qual es podrà recórrer i el termini
per fer-ho.
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 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 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, 14 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1
Bases reguladores
—1 Objecte
És l’objecte de la subvenció el finançament del cost de les activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, matriculat en centres privats concertats, en els nivells d’educació infantil de
segon cicle, educació primària, educació
secundària obligatòria i educació especial,
durant el curs 2006-2007.
—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions que preveu l’apartat anterior tots els
centres docents privats concertats de
Catalunya que compleixin els requisits següents:
a) Tenir subscrit concert educatiu per als
nivells educatius objecte de la convocatòria.
b) Tenir en el conjunt dels nivells educatius objecte de la convocatòria un nombre
d’alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides superior al nombre d’unitats que el centre tingui
concertades corresponents als nivells objecte
d’aquesta convocatòria.
Als efectes d’aquesta convocatòria es
considera alumne amb necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals desfavorides el que es defineix a l’article 16.1 del
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Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents en els ensenyaments
sufragats amb fons públics i tingui la corresponent resolució de la directora o director dels serveis territorials.
c) No percebre finançament d’altres administracions o entitats públiques pel mateix concepte.
d) No tenir subscrit un contracte programa amb el Departament d’Educació i Universitats.
—3 Criteris de preferència
En la selecció dels centres es tindran en
compte, si escau, els criteris de preferència
següents:
Sol·licituds rebudes durant el primer període de presentació.
Major proporció d’alumnat amb necessitats educatives específiques.
—4 Import de la subvenció
La subvenció que s’atorgarà a cada centre dependrà del nombre total d’alumnes
amb necessitats educatives específiques
derivades de situacions socioeconòmiques
o socioculturals desfavorides. Per a cada
alumne d’educació infantil de segon cicle,
d’educació primària i d’educació especial el
mòdul de subvenció serà de 600,00 euros
per alumne/curs; i per a cada alumne d’educació secundària obligatòria el mòdul de
subvenció serà de 300,00 euros per alumne/curs.
—5 Obligacions dels beneficiaris
L’atorgament de la subvenció comporta per al titular del centre beneficiari l’obligació de desenvolupar les activitats complementàries a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides de manera totalment gratuïta.
—6 Pagament i justificació
En el cas de les sol·licituds presentades
durant el primer període i un cop atorgada
aquesta subvenció, el Departament d’Educació i Universitats tramitarà el pagament
d’una bestreta per un import total màxim
d’1.500.000,00 euros, entre tots els centres
beneficiaris.
La subvenció es justificarà, en tots dos
casos, durant el mes de maig de 2007 mitjançant aportació de la certificació de l’acta
del consell escolar del centre, en la qual
constaran les següents dades:
Declaració de la titularitat del centre conforme les activitats complementàries s’han
desenvolupat pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades
de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides de manera totalment
gratuïta. La declaració haurà d’incloure la
relació nominal d’aquests alumnes.
Es considera despesa subvencionable la
despesa realitzada i pagada abans de la finalització del període de justificació establert.
Un cop presentada aquesta justificació,
es tramitarà el pagament de la resta de la
subvenció, en el cas de les sol·licituds presentades durant el primer període, i de la
totalitat de la subvenció, en el cas de les
sol·licituds presentades durant el segon
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període. En qualsevol cas, els pagaments
s’efectuaran a través de la domiciliació
bancària que el centre tingui establerta per
al seu concert educatiu.
—7 Revocació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revocar en qualsevol moment quan s’acrediti
algun del supòsits establerts en 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 si s’acredita l’alteració de
les condicions que van motivar el seu atorgament.
—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar
tota la informació requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya,
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans
competents.
(06.192.060)

ORDRE EDU/371/2006, de 14 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres privats concertats per al suport a l’acollida i a
l’aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu.
Per tal de facilitar l’acollida de l’alumnat
estranger de nova incorporació al sistema
educatiu i la seva integració en la societat
catalana, i específicament en el sistema
educatiu, el Departament d’Educació i Universitats en el seu Pla per a la llengua i
cohesió social ha elaborat diverses mesures adreçades a potenciar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i a promoure l’educació intercultural
com a fonaments d’un model integrador
basat en la convivència i el respecte a la
diversitat.
Concretament, el Departament ha implantat diversos recursos en els centres, com
són les aules d’acollida en els centres d’educació primària i secundària, enteses com un
punt de referència i un marc de treball obert
amb una constant interacció amb la dinàmica del centre, que permetin una atenció
emocional i curricular personalitzada i un
aprenentatge intensiu de la llengua catalana.
Atès que en els darrers cursos escolars
ha esdevingut significatiu el nombre d’alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu que s’ha escolaritzat en centres privats concertats, cal adoptar mesures
que permetin als alumnes indicats disposar
d’un suport que faciliti una bona acollida
inicial i una ràpida integració.
Així doncs, el Departament d’Educació i
Universitats, en el marc del Pla per a la llengua i la cohesió social i per tal d’afavorir la
integració al sistema educatiu de tot l’alumnat de nova incorporació, considera adient
convocar un concurs públic, per a la concessió de subvencions als centres privats
concertats, per al suport a l’acollida i a

l’aprenentatge de la llengua catalana destinat a alumnes estrangers que s’hagin incorporat des de setembre de l’any 2004 per
primera vegada al sistema educatiu de
Catalunya.
D’acord amb el que disposa la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció
General de Centres Educatius,

Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats, per al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la llengua catalana per al curs
2006-2007, destinat a l’alumnat estranger
que s’hagi incorporat, des de setembre de
l’any 2004, per primera vegada al sistema
educatiu de Catalunya, en els cicles mitjà i
superior d’educació primària i en el nivell
d’educació secundària obligatòria.
Aquest concurs es regirà per les bases
que consten en l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquestes subvencions podran presentar les seves sol·licituds al corresponent
servei territorial del Departament d’Educació i Universitats, des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, fins al 29
de setembre de 2006.
Els centres han d’utilitzar el model de sol·licitud que es lliurarà en els serveis indicats
o bé, a l’adreça electrònica http://
www.gencat.net/educacioiuniversitats.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una
declaració del titular del centre conforme no
es troba en cap de les circumstàncies que
impedeixen ser beneficiari de la subvenció,
d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de deu dies esmeni la falta i adjunti, si escau, els documents preceptius,
amb la indicació que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició.
Article 3
La concessió d’aquestes subvencions, que
no tenen caràcter recurrent, anirà a càrrec
de l’aplicació pressupostària EN04 D/
482000100/4210 del pressupost de la Generalitat de Catalunya i per un import màxim d’1.440.000,00 euros.
La despesa corresponent a l’any 2006,
és de 240.000,00 euros i la resta de l’import, que correspon al període gener/juny
de l’any 2007 és d’1.200.000,00 euros, el
qual queda condicionat a l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2007.
Article 4
La directora general de Centres Educatius elevarà la corresponent proposta de
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resolució de la convocatòria al conseller
d’Educació i Universitats, el qual emetrà
resolució abans del 31 de desembre de
2006. Un cop transcorregut aquest termini,
si no ha recaigut resolució expressa, s’entén que la sol·licitud és desestimada.
La resolució de la convocatòria en què es
concedeixin les subvencions es publicarà al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i en aquesta s’indicaran els recursos que es
podran interposar, l’òrgan davant el qual es
podrà recórrer i el termini per fer-ho.
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 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 juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX
—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats, per al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la llengua catalana durant el
curs 2006-2007, destinat a alumnat estranger que s’ha incorporat, des de setembre
de l’any 2004, per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, en els cicles mitjà
i superior d’educació primària i en el nivell
d’educació secundària obligatòria.
La subvenció es destinarà a finançar la
retribució d’hores de professorat de suport
de l’acollida i l’aprenentatge de la llengua
catalana.
—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions que preveu l’apartat anterior tots els
centres privats concertats de Catalunya, que
compleixin els requisits següents:
a) Tenir subscrit concert per als nivells
educatius als quals s’ha incorporat l’alumnat estranger (l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, o ambdós).
b) No percebre finançament del Departament d’Educació i Universitats o d’altres
departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions
públiques, pel mateix tipus de despesa.
c) No disposar per resolució de la directora general de Centres Educatius, de pro-
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fessorat addicional a pagament delegat per
donar suport a l’alumnat estranger de nova
incorporació al sistema educatiu, a excepció que els centres tinguin més de 35 alumnes que s’hagin incorporat des de setembre de l’any 2004, per primera vegada al
sistema educatiu de Catalunya, entre els
cicles mitjà i superior d’educació primària
i el nivell d’educació secundària obligatòria.
d) Tenir un mínim de 9 alumnes que s’hagin incorporat, des de setembre de l’any
2004, per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, entre els cicles mitjà i
superior d’educació primària i el nivell d’educació secundària obligatòria.
e) Disposar d’un pla d’acollida i d’integració per a tot l’alumnat.
f) Adequar els projectes de centre a la
nova realitat sociolingüística i sociocultural.
—3 Criteris de preferència
La selecció dels centres objecte d’aquesta convocatòria s’efectuarà, si escau, utilitzant el criteri de preferència de la major proporció d’alumnat que s’hagi incorporat al
centre des del setembre de l’any 2004.
—4 Import de la subvenció
La subvenció que s’atorgarà a cada centre dependrà del nombre d’alumnes estrangers de nova incorporació al sistema educatiu que tingui el centre entre els cicles mitjà
i superior d’educació primària i el nivell
d’educació secundària obligatòria, d’acord
amb l’escalat següent:
Entre 9 i 15 alumnes: 12.000,00 euros.
Més de 15 alumnes: 18.000,00 euros.
—5 Obligacions dels beneficiaris
L’atorgament de subvencions comporta
per al titular del centre beneficiari les següents obligacions:
a) Dur a terme l’acollida i la integració de
l’alumnat de nova incorporació de forma totalment gratuïta.
b) Organitzar i dur a terme, si escau, cursos de suport per a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana, amb una durada
mínima de 150 hores, destinats a l’alumnat
indicat, amb els requisits establerts en
l’apartat següent.
c) El personal que imparteix aquests cursos ha de tenir la titulació de mestre o de
llicenciat i ha de disposar del certificat de
nivell C de català, previst en l’Ordre PRE/
228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística.
—6 Justificació
6.1 Un cop hagi finalitzat el curs escolar i en tot cas, abans del 13 de juliol de
2007, els centres justificaran la subvenció
atorgada pel Departament d’Educació i Universitats mitjançant l’aportació de la documentació següent:
a) Còpia compulsada de les nòmines i
documents TC1 i TC2 del personal contractat pel propi centre per dur a terme l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana.
b) En el cas que aquest servei es contracti amb empreses, caldrà aportar una
còpia compulsada de les corresponents
factures i còpia compulsada dels documents
acreditatius del pagament d’aquestes.

6.2 Es considera despesa subvencionable la despesa realitzada i pagada abans de
la finalització del període de justificació establert.
—7 Pagament
Un cop notificada la concessió de la subvenció, el Departament d’Educació i Universitats tramitarà el pagament d’una bestreta, equivalent a una sisena part de la
subvenció, i que anirà a càrrec del pressupost del 2006.
La tramitació del pagament de la resta de
l’import atorgat, s’efectuarà, a càrrec del
pressupost del 2007, quan els centres beneficiaris hagin presentat la corresponent
justificació.
A aquests efectes, el Departament d’Educació i Universitats tramitarà els pagaments
de l’import de la subvenció al titular del
centre beneficiari, mitjançant la domiciliació
bancària que aquest tingui establerta per al
seu concert educatiu.
—8 Revocació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revocar, quan s’acrediti algun dels supòsits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en 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 especialment, en el cas de l’incompliment dels
requisits establerts en la base 2.d) i 2.e),
amb l’informe previ de la Inspecció d’Educació.
—9 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar
tota la informació requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents,
d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, abans esmentat.
(06.192.061)

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 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, 16 de juny de 2006
P. D.

(Resolució de 26.5.2004, DOGC
d’1.6.2004)
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.166.012)

RESOLUCIÓ EDU/2443/2006, de 19 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/
2322/2006, de 28 de juny, la qual anuncia
la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar
serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament
d’Educació i Universitats.

RESOLUCIÓ EDU/2444/2006, de 16 de
juny, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació infantil i primària de Corbins.

D’acord amb el que estableix l’apartat 2
de la Resolució EDU/2322/2006, de 28 de
juny (DOGC núm. 4675, de 13.7.2006), el
termini de presentació de sol·licituds per
participar en aquesta convocatòria és de
deu dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

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

A la vista del volum de sol·licituds presentades i per una millor gestió de la seva
tramitació es fa aconsellable l’ampliació del
termini de presentació de sol·licituds.

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

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària Alba, de Corbins, amb codi
25006501, ubicat a la ctra. de Corbins, km
4,5, de Corbins (Segrià), la nova denominació específica Escola Alba.
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Per això,

Resolc:
Modificar l’apartat 2 de la Resolució EDU/
2322/2006, de 28 de juny, establint el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria des del 14
fins al 28 de juliol, ambdós inclosos.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
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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 de Personal Docent, 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
del seus interessos.

en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Resolc:
Sabadell, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

Barcelona, 19 de juliol de 2006
ANNEX
P. D.

(Resolució EDU/2273/2006,
DOGC de 10.7.2006)
Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent
(06.200.010)

RESOLUCIÓ EDU/2471/2006, de 5 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat El Carme, de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Educació i Universitats pel titular del centre docent privat El
Carme, de Sabadell, en petició d’autorització de canvi de titularitat, 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 El
Carme, de Sabadell, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educatius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, els Serveis Territorials del Departament d’Educació i Universitats al Vallès
Occidental efectuaran els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients
en els documents administratius corresponents.
—3 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,

cret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu,

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08024339.
Denominació: El Carme.
Adreça: c. Garcilaso, 36.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q0800398J.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura per canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Educativa
Vedruna-Barcelona amb NIF G62894043,
amb efectes a partir del primer dia del mes
següent a la data de publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats d’educació infantil amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.
(06.184.028)

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura per canvi de titularitat i
canvi de denominació específica del centre
docent privat Ca n’Oriac, de Sabadell, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educatius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, els serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats al Vallès
Occidental efectuaran els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients
en els documents administratius corresponents.
—3 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 DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Sabadell, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

RESOLUCIÓ EDU/2472/2006, de 5 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Ca n’Oriac, de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Ca n’Oriac,
de Sabadell, en petició modificació de l’autorització d’obertura per canvi de titularitat
i canvi de denominació específica, 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 el requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i el Reial de2484

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08034151.
Denominació: Ca n’Oriac.
Adreça: av. Matadepera, 57.
Titular: Soc. Coop. d’Ensenyament Ca
N’Oriac.
NIF: F08590135.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura per canvi de titularitat, que
passa a ser Disseny Educatiu, SL, amb NIF
B59873760, amb efectes a partir del dia 1
de setembre de 2006.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura per canvi de denominació específica, que passa a ser Ca n’Oriac-Jaume
Viladoms, amb efectes a partir del dia 1 de
setembre de 2006.
Composició del centre a l’inici del curs escolar 2006-2007
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà
Família d’administració
Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 3 grups amb capacitat per a 90 llocs

Núm. 1103

escolars. En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.
(06.184.026)

RESOLUCIÓ EDU/2473/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un institut d’educació
secundària de Mollerussa.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 5, de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior,

Resolc:
Atribuir a l’institut d’educació secundària
Agrària l’Urgell, amb codi 25003202, ubicat a ctra. de Torregrossa, km 1,900, de
Mollerussa (Pla d’Urgell), la nova denominació específica Mollerussa.
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 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, 5 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 14.6.2006, DOGC de
22.6.2006)
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.184.041)

DECRET 314/2006, de 25 de juliol, de creació de la denominació de Xarxa de referència d’R+D+I.
El Pla de Recerca de Catalunya per al període 1993-1996 preveia en el seu programa de línies prioritàries l’objectiu de crear

una xarxa de centres de referència per
potenciar sectors d’interès i optimitzar al
màxim els recursos aliens, i va ser amb
aquesta finalitat que, en exercici de la competència exclusiva en matèria de recerca
atorgada per l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, el Govern de la Generalitat va
aprovar el Decret 26/1994, de 8 de febrer,
de creació de la xarxa de centres de referència de recerca i desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya.
En l’esmentat Decret s’estableix que
poden obtenir la denominació de Centres
de referència els centres, instituts, grups o
agrupacions de centres, departaments o
equips de recerca i desenvolupament que
treballin en l’àmbit o disciplines estratègiques, que siguin prou destacats i reconeguts internacionalment i que tinguin capacitat suficient per a tasques d’R+D i per
complir els requisits i les condicions que
comporta l’atorgament de la denominació
i, a més, han de ser acceptats i designats
per acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya, tasca que el Govern ha anat realitzant durant aquests darrers anys en virtut de diferents acords de Govern.
Atès que el vigent Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI), aprovat per Acord
del Govern de data 25 de gener de 2005,
configura les xarxes de referència com a un
dels eixos fonamentals del seu Programa de
suport a la recerca, amb la finalitat d’afavorir l’establiment de xarxes de col·laboració
entre grups amb objectius comuns i potenciar la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat, i que l’esmentat Programa té també la voluntat d’impulsar la col·laboració
entre grups de diverses institucions i potenciar la participació d’empreses i de centres
de recerca de fora de Catalunya, la qual
cosa comportarà que augmenti la capacitat
d’elaborar i proposar grans projectes de
recerca i innovació en col·laboració;
Tenint en compte que s’ha considerat
convenient –a banda de crear la denominació de Xarxa de referència d’R+D+I per
adaptar-ne les característiques a les noves
directrius del vigent Pla de Recerca i Innovació de Catalunya–, atribuir-ne la gestió a
la Direcció General de Recerca i simplificarne la tramitació als efectes d’agilitar l’obtenció de la denominació per part dels grups
que tenen interès a col·laborar en projectes
de recerca i innovació, s’ha optat també per
modificar la denominació de les estructures
que, en el marc del Decret 26/1994, de 8
de febrer, havien obtingut la denominació de
Centre de referència de recerca i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya,
adaptant-les a la nova regulació que ara es
proposa, exceptuant el Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya, atès que
recentment s’ha constituït la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya.
En desenvolupament del Pla de Recerca
i Innovació de Catalunya, a proposta del
titular del Departament d’Educació i Universitats i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:
2485

Article 1
Es crea la denominació de Xarxa de referència d’R+D+I amb l’objectiu de fomentar la
col·laboració en la recerca, atribuint la denominació a grups d’R+D+I provinents de diferents institucions i entitats que portin a terme
projectes de recerca i innovació i altres activitats d’R+D+I en col·laboració que, per les
seves característiques, es consideri d’interès
potenciar per part de la Generalitat, i que treballin, preferentment, en àmbits o disciplines
incloses en les línies prioritàries del Pla de
Recerca i Innovació de Catalunya.
La denominació de Xarxa de referència
d’R+D+I té les característiques d’interdisciplinarietat, de multidisciplinarietat, de participació del sector privat i d’impuls de la internacionalització.
La denominació de Xarxa de referència
d’R+D+I no exclou la possibilitat d’altres xarxes de referència o instruments de recerca
per a la recerca en l’àmbit de la salut.
Article 2
La denominació de Xarxa de referència
d’R+D+I s’obté per resolució de la persona
titular del departament de la Generalitat de
Catalunya competent en matèria de recerca, a proposta de la Direcció General de
Recerca.
Article 3
D’acord amb el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, poden obtenir la denominació de Xarxa de referència d’R+D+I les
agrupacions de grups de recerca i innovació vinculats als diferents actors institucionals del sistema de recerca i innovació amb
objectius de recerca i innovació comuns i
que:
a) Treballin en àrees que siguin d’interès
per a Catalunya.
b) Siguin prou destacats i reconeguts internacionalment.
c) Tinguin capacitat suficient per a tasques d’R+D+I i per complir els criteris de
valoració, els requisits i les condicions que
comporta l’atorgament de la denominació,
a criteri de la Direcció General de Recerca.
Article 4
La designació de Xarxa de referència
d’R+D+I comporta l’acceptació per part dels
grups de recerca i innovació que obtenen la
denominació dels objectius generals següents:
a) Realitzar recerca i innovació d’alt nivell en les línies d’investigació que se’ls
hagin atribuït, basant-se en la complementarietat dels grups que componen la xarxa
de referència d’R+D+I i en l’augment de la
massa crítica que la seva col·laboració suposa. Aquest objectiu s’ha de concretar en
la realització de projectes conjunts sobre
línies de recerca i innovació ja endegades o
noves.
b) Identificar àrees de col·laboració amb
els sectors econòmics o productius i establir contractes de recerca i innovació, activitats d’assessorament tècnic o d’altres que
dirigeixin la recerca de la xarxa de referència d’R+D+I cap a objectius d’interès comú,
assegurant, al mateix temps, una transferència de resultats ràpida i efectiva.
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c) Intervenir activament en tasques de
formació de personal investigador o tècnic altament qualificat, i de formació en
tècniques o mètodes d’interès per a les
empreses i els organismes públics de recerca.
d) Col·laborar amb instituts o grups de
recerca estrangers, i participar en xarxes internacionals i en programes d’R+D+I estatals i internacionals.
e) Facilitar la mobilitat de personal investigador entre les diferents xarxes de referència d’R+D+I i amb les empreses.
f) Optimitzar els recursos de què disposen, particularment d’infraestructures.
Article 5
La Direcció General de Recerca definirà
de manera singularitzada les característiques i les condicions que hagin de reunir
els grups candidats a l’obtenció de la denominació de Xarxa de referència d’R+D+I,
així com el tipus de suport.
Article 6
Als efectes del que preveu l’article anterior i amb l’objectiu d’establir un marc de
relacions, s’haurà de formalitzar un contracte-programa entre la Generalitat de
Catalunya, a través del departament competent en matèria de recerca, i l’entitat que
actuï com a entitat gestora de la xarxa de
referència R+D+I on s’inclouran els compromisos i els drets recíprocs. Mitjançant l’assoliment dels objectius previstos al contracte-programa, la Generalitat avaluarà les
activitats de recerca que els grups integrants
de la xarxa portin a terme per tal d’assegurar l’execució de les seves polítiques públiques i el compliment dels objectius establerts.
Article 7
El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca,
sens perjudici de les competències de la
resta de departaments, planificarà, coordinarà i instrumentarà les mesures necessàries per donar suport a les xarxes de referència d’R+D+I, de conformitat amb les
directrius del Pla de Recerca i Innovació de
Catalunya.

Disposició addicional
Les estructures d’R+D que, en el marc
del Decret 26/1994, de 8 de febrer, havien
obtingut la denominació de Centre de referència de recerca i desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya es designen com
a Xarxa de referència d’R+D+I amb la denominació següent:
—1 El Centre de Referència de Recerca i
Desenvolupament en Biotecnologia de la
Generalitat de Catalunya, acceptat i designat com a Centre de referència de recerca
i desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya i integrat a la Xarxa de Centres
de Referència d’R+D de la Generalitat per
Acord del Govern de 26 de juliol de 1994,
publicat per la Resolució de 26 d’octubre
de 1994, passa a denominar-se Xarxa de
referència d’R+D+I en Biotecnologia.

—2 El Centre de Referència de Recerca i
Desenvolupament en Tecnologia d’Aliments
de la Generalitat de Catalunya, acceptat i
designat com a Centre de referència de
recerca i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i integrat a la Xarxa de
Centres de Referència d’R+D de la Generalitat per Acord del Govern de 16 de novembre de 1994, publicat per la Resolució de
23 de novembre de 1994, passa a denominar-se Xarxa de referència d’R+D+I en Tecnologia dels Aliments.
—3 El Centre de Referència de Recerca i
Desenvolupament en Tècniques Avançades
de Producció de la Generalitat de Catalunya,
acceptat i designat com a Centre de referència de recerca i desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya i integrat a la Xarxa de Centres de Referència d’R+D de la
Generalitat per Acord del Govern de 5 de
juliol de 1996, publicat per la Resolució de
12 de juliol de 1996, passa a denominar-se
Xarxa de referència d’R+D+I en Tècniques
Avançades de la Producció.
—4 El Centre de Referència de Recerca i
Desenvolupament en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, acceptat i designat
com a Centre de referència de recerca i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya
i integrat a la Xarxa de Centres de Referència d’R+D de la Generalitat per Acord del
Govern de 13 d’octubre de 1999, publicat
per la Resolució de 10 de novembre de
1999, passa a denominar-se Xarxa de referència d’R+D+I en Aqüicultura.
—5 El Centre de Referència en Materials
Avançats per a l’Energia (CeRMAE), acceptat i designat com a Centre de referència de
recerca i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i integrat a la Xarxa de
Centres de Referència d’R+D de la Generalitat per Acord del Govern de 4 de març de
2003, publicat per la Resolució UNI/918/
2003, de 7 de març, passa a denominar-se
Xarxa de referència d’R+D+I en Materials
Avançats per a l’Energia.
—6 El Centre de Referència d’Economia
Analítica (CREA), acceptat i designat com a
Centre de referència de recerca i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i
integrat a la Xarxa de Centres de Referència d’R+D de la Generalitat per Acord del
Govern de 4 de març de 2003, publicat per
la Resolució UNI/920/2003, de 7 de març,
passa a denominar-se Xarxa de referència
d’R+D+I en Economia Analítica.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 26/1994, de 8 de
febrer, de creació de la xarxa de centres de
referència de recerca i desenvolupament de
la Generalitat de Catalunya.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 25 de juliol de 2006
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.194.038)

RESOLUCIÓ EDU/2468/2006, de 14 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Vilanova i la Geltrú.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi d’educació infantil i primària per atribuirli una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària de Vilanova 2, amb codi 08061051,
ubicat a l’av. de la Collada, s/n, de Vilanova
i la Geltrú (Garraf), la nova denominació específica Itaca.
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 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 juliol de 2006

Disposicions finals

P. D.

—1 Es faculta la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca per tal que
realitzi les actuacions oportunes per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
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(Resolució de 14.6.2006, DOGC de
22.6.2006)

(06.193.077)
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RESOLUCIÓ EDU/2469/2006, de 14 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 26 de juny de 2006, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat La Salle, de
Figueres, contra la Resolució EDU/1629/
2006, de 22 de maig.

Barcelona, 14 de juliol de 2006

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es
van resoldre amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil.

RESOLUCIÓ EDU/2470/2006, de 5 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat La Inmaculada, de Sabadell.

D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució es va atorgar al centre La Salle, amb codi
17001191, el concert educatiu per 1 unitat
de primer curs, 1 unitat de segon curs i 1
unitat de tercer curs d’educació infantil alhora que se li denegava 3 unitats d’educació infantil.
Per la Resolució EDU/1629/2006, de 22
de maig (DOGC núm. 4642, de 26.5.2006),
que eleva a definitiva la Resolució EDC/639/
2006, de 14 de març, es va confirmar el
concert educatiu aprovat provisionalment
per l’esmentada Resolució.
Contra aquesta Resolució, el centre La
Salle va interposar un recurs de reposició,
pel qual sol·licitava concert per a 2 unitats
de primer curs, 2 unitats de segon curs i 2
unitats de tercer curs d’educació infantil,
que s’ha estimat per la Resolució de 26 de
juny de 2006.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 26
de juny de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat La
Salle, de Figueres, amb codi 17001191,
contra la Resolució EDU/1629/2006, de 22
de maig, per la qual s’eleva a definitiva la
Resolució EDC/639/2006, de 14 de març.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 2 unitats de primer curs, 2 unitats de
segon curs i 2 unitats de tercer curs d’educació infantil per al curs 2006-2007.
—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.

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.192.042)

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Educació i Universitats pel titular del centre docent privat La
Inmaculada, de Sabadell, en petició d’autorització de canvi de titularitat, 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 La
Inmaculada, de Sabadell, per canvi de titularitat, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educatius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, els serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats al Vallès
Occidental efectuaran els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients
en els documents administratius corresponents.
—3 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 DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
Sabadell, 5 de juliol de 2006
P . D . (Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental
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ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08024248.
Denominació: La Inmaculada.
Adreça: pg. del Dos de Maig, s/n.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q0800398J.
S’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura per canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Educativa
Vedruna-Barcelona amb NIF G62894043,
amb efectes a partir del primer dia del mes
següent a la data de publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 3 unitats d’educació infantil amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.
(06.184.027)

RESOLUCIÓ EDU/2474/2006, de 14 de
juliol, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 10 d’abril de 2006, de l’expedient de revocació de l’autorització d’obertura i funcionament del centre docent privat
Alta Hostaleria i Turisme del Maresme, del
Masnou, codi 08057382.
Per la Resolució de 21 de maig de 1999
(DOGC núm. 2916, de 23.6.1999) s’autoritza l’obertura i funcionament del centre
docent privat Alta Hostaleria i Turisme del
Maresme, del Masnou.
Per la Resolució de 25 de gener 2006,
del director general de Centres Educatius
del Departament d’Educació, s’acorda incoar l’expedient previst a l’article 26.1 del
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, al centre de titularitat privada Alta
Hostaleria i Turisme del Maresme, per presumpta inobservança de les normes acadèmiques.
Per la Resolució de 10 d’abril de 2006,
es resol l’expedient esmentat i es declara
la revocació de l’autorització d’obertura i
funcionament del centre docent privat Alta
Hostaleria i Turisme del Maresme, codi
08057382.
Atès que l’article 23.3 del Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, estableix que
les resolucions sobre l’extinció de l’autorització s’han de publicar al DOGC i a proposta de la Direcció General de Centres
Educatius,

Resolc:

Full de disposicions i actes administratius

—1 Donar publicitat a la Resolució de 10
d’abril de 2006, per la qual es declara la revocació de l’autorització d’obertura i funcionament del centre docent privat Alta Hostaleria i Turisme del Maresme, del Masnou,
codi 08057382, incoat per resolució de 25
de gener de 2006.
—2 Els expedients acadèmics dels alumnes es dipositen a l’IES “Maremar”, codi
08020826, del Masnou.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de Centres Docents.
Barcelona, 14 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.192.052)

RESOLUCIÓ EDU/2493/2006, de 14 de
juliol, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre d’educació infantil privat Sol Solet, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre d’educació infantil privat Sol
Solet, de Barcelona, en petició d’ampliació
d’unitats, 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; 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 d’educació infantil privat Sol Solet, de Barcelona, per
ampliació d’unitats, 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 DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Barcelona, 14 de juliol 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

P. D.

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08051768.
Denominació: Sol Solet.
Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes,
741.
Titular: Esc. Bressol Sol Solet, SCCL.
NIF: F08822397.
S’autoritza l’ampliació de 2 unitats i de
19 llocs escolars de l’etapa d’educació infantil, amb efectes a partir de l’inici del curs
2006-2007.
Composició del centre:
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:
Composició del centre
Educació infantil: 7 unitats de primer cicle amb capacitat per a 89 llocs escolars.
(06.193.079)

RESOLUCIÓ EDU/2494/2006, de 13 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre d’educació infantil Mont-Clau, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre d’educació infantil MontClau, de Barcelona, en petició de canvi de
titularitat i canvi de denominació, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; 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 d’educació infantil Mont-Clau, de Barcelona, per canvi de
titularitat i canvi de denominació, 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
DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 13 de juliol de 2006
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(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: 08057539.
Denominació: Mont-Clau.
Adreça: c. Mas Casanovas, 8-10.
Titular: Escola Infantil Mont-Clau, SL.
NIF: B60720182.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de Maria Canela Masoliver, amb
NIF 46204578Q, amb efectes a partir del
dia 1 del mes següent al de la seva publicació al DOGC.
S’autoritza el canvi de denominació del
centre que passa a ser Mafalda III, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent al
de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil: 5 unitats de primer cicle amb capacitat per a 77 llocs escolars.
(06.191.182)

RESOLUCIÓ EDU/2495/2006, de 14 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Xaloc, de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Xaloc, de
Sabadell, en petició d’autorització de modificació de l’autorització d’obertura per trasllat, 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 de
règim general; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Decret 299/
1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Xaloc, de Sabadell, per trasllat a un nou
edifici i modificació de la capacitat autoritzada, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Núm. 1103

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 DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Sabadell, 14 de juliol de 2006
P. D.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

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 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.
Barcelona, 12 de juliol de 2006

ANNEX

Camil Fortuny Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

(06.193.115)

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Adreça: c. Cervantes, 67.
Titular: Assoc. Escola d’Educació Especial
Xaloc.
NIF: G08531428.
S’autoritza el trasllat als nous locals ubicats al c. Puig Major, 63-65, de Sabadell,
amb efectes a partir de l’inici del curs 20062007.
S’autoritza la modificació de la capacitat
autoritzada d’acord amb el projecte aprovat.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació especial: 10 unitats amb capacitat per a 80 llocs escolars.
(06.193.078)

EDICTE de 12 de juliol de 2006, de notificació d’una resolució sobre un expedient de
reclamació patrimonial.
D’acord amb el que preveuen els articles
59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
es notifica a Corina Zilli que l’òrgan ha dictat resolució desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial que va
instar en data 26 de novembre de 2004, que
és als Serveis Territorials d’Educació i Universitats a Barcelona II (comarques). La
notificació s’efectua mitjançant aquest Edicte ja que no s’ha pogut dur a terme personalment, per absència de l’interessat en el
moment de la notificació.
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 des de l’endemà de la
seva notificació, de conformitat amb el que

EDICTE de 18 de juliol de 2006, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte
d’ordre per la qual s’adapta el currículum
del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lació
i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies al perfil professional de manteniment de vaixells d’esbarjo i
serveis portuaris.
El Departament d’Educació i Universitats
ha elaborat un Projecte d’ordre per la qual
s’adapta el currículum del cicle formatiu de
grau mitjà d’instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de
línies al perfil professional de manteniment
de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris.
Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració de l’esmentat projecte normatiu, se sotmet a informació pública, d’acord amb el que disposen l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, de procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, durant el termini de 20
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data
de publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El projecte d’ordre esmentat es podrà
examinar, en hores d’oficina, a la seu central del Departament d’Educació i Universitats (V ia Augusta, 202-226, 08021
Barcelona) i als seus Serveis Territorials a
Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel, 71-73,
08004 Barcelona), Barcelona II (comarques)
(c. Casp, 15, 08010 Barcelona), Baix
Llobregat-Anoia (c. Laureà Miró, 328-330,
08980 Sant Feliu de Llobregat), Vallès Occidental (c. Marquès de Comillas, 67-69,
08202 Sabadell), Girona (c. Ultònia, 13,
17002 Girona), Lleida (c. Pica d’Estats, 2,
25006 Lleida), Tarragona (c. Sant Francesc,
7, 43003 Tarragona) i Terres de l’Ebre (c.
Providència, 5-9, 43500 Tortosa), o bé consultar la pàgina web del Departament d’Educació i Universitats (http://www.gencat.net/
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educacioiuniversitats) per formular-hi les
al·legacions que es considerin oportunes.
Barcelona, 18 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general
(06.195.051)

RESOLUCIÓ EDU/2529/2006, de 19 de juliol, per la qual s’autoritzen els programes
de garantia social que es podran impartir
durant el curs 2006-2007.
Per la Resolució EDC/651/2006, de 2 de
març, es va obrir convocatòria per a la presentació de sol·licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 20062007 (DOGC núm. 4596, de 20.3.2006).
En compliment del que disposa el punt 9
de l’esmentada Resolució, examinats el contingut dels projectes presentats, la idoneïtat de la seva implantació en la zona i, si
s’escau, el funcionament del projecte en
cursos anteriors,

Resolc:
—1 Autoritzar com a programes de garantia social els projectes formatius que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució, que
es podran impartir durant el curs 20062007.
—2 Denegar els projectes formatius que
no consten a l’annex d’aquesta Resolució
atès que, aplicant els criteris que figuren a
l’article 9 de la resolució de convocatòria,
no procedeix la seva autorització.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, 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 de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat amb
el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, les persones interessades 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.
Barcelona, 19 de juliol de 2006
P . D . (Resolució EDC/651/2006,
DOGC de 20.3.2006)

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

Full de disposicions i actes administratius

ANNEX
SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGATANOIA

Programa: pla de transició al treball. PTT

Codi: 08960058
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat
Ctra. Sanson, s/n (Centre Collserola)
08980 Sant Feliu de Llobregat

Localitat: Cornellà de Llobregat
Perfil: auxiliar de muntatge i manteniment
d’equips informàtics, auxiliar de muntatge i
manteniment d’instal·lacions climàtiques.
Codi: 08960019
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Cornellà de Llobregat
Pl. Almogàvers, s/n. Barri Sant Ildefons (Edif.
Roger de Llúria)
08940 Cornellà de Llobregat

Localitat: Viladecans
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de reparació i manteniment
d’automòbils.
Codi: 08960017
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Viladecans
Can Calderon. C. Andorra, 64
08840 Viladecans

Localitat: el Prat de Llobregat
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960014
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
del Prat de Llobregat
Lo Gaiter del Llobregat, 121-123 (IES Illa
dels Banyols)
08820 El Prat de Llobregat

Programa: organitzats per administracions locals

Localitat: Igualada
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960048
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
d’Igualada
Sant. Vicenç, 27 (IES Joan Mercader)
08700 Igualada
Localitat: Martorell
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960018
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Martorell
Av. Joaquim Barnola i Bassols, 1. Polígon
La Torre (Ca n’Oliveras)
08760 Martorell
Localitat: Molins de Rei
Perfil: auxiliar de comerç i magatzem, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960047
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Molins de Rei
Francesc Layret, 15 Pol. Pla (Centre d’Ocupació i Desenvolupament)
08750 Molins de Rei
Localitat: Sant Boi de Llobregat
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment
d’automòbils, auxiliar de comerç, oficina i
atenció al públic.
Codi: 08960015
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat
Sant Ramon, 132 (CEIP Josep Milà i Gelabert)
08830 Sant Boi de Llobregat
Localitat: Sant Feliu de Llobregat
Perfil: auxiliar de soldadura i màquines-eines, auxiliar en establiments hotelers.

Localitat: Castelldefels
Perfil: auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració, auxiliar en comerç i atenció al
públic, auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08960091
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Castelldefels
Giralda, 6
08860 Castelldefels
Localitat: Esparreguera
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08960218
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
d’Esparraguera
Pl. Ajuntament, 1
08292 Esparreguera
Localitat: Sant Andreu de la Barca
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08960175
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca
Pl. de l’Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca
Localitat: Sant Feliu de Llobregat
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08960150
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Sant Feliu (Centre Municipal de Formació Ocupacional)
c. de l’Hospitalet, 25
08980 Sant Feliu de Llobregat
Localitat: Viladecans
Perfil: auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració, auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis.
Codi: 08960093
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Viladecans
Jaume Abril, 2
08840 Viladecans
Programa: organitzats per altres entitats
Localitat: Castelldefels
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius
generals.
Codi: 08960146
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
Herpa, SCP
2490

Dr. Fleming, 54 bxos
08860 Castelldefels
Localitat: Esplugues de Llobregat
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis, auxiliar de manteniment i reparació de vehicles lleugers, auxiliar de frigorista, auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 08960095
Adreça del centre organitzador: Centre d’Estudis Isoveri
Eduard Toldrà, 36-38
08950 Esplugues de Llobregat
Localitat: Esplugues de Llobregat
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
elèctriques i d’aigua i gas.
Codi: 08960173
Adreça del centre organitzador: DINOR Centre d’Estudis
Eduard Toldrà, 36-38
08950 Esplugues de Llobregat
Localitat: Igualada
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 08019551
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
Igualada
c/ Sant Josep, 110- 112
08700 Igualada
Localitat: Igualada
Perfil: auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica, auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.
Codi: 08019502
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
d’Igualada
Pl. Castells, 10
08700 Igualada
Localitat: Martorell
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis, auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius
generals.
Codi: 08960096
Adreça del centre organitzador: Escola de
Capacitació Empresarial, SL (ESCAEM)
Gomis, 29. Pl. Cal Baviera
08760 Martorell
Localitat: Martorell
Perfil: auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Codi: 08960177
Adreça del centre organitzador: Institució
Escolar Balmes, SL
Pere Puig, 84
08760 Martorell
Localitat: Sant Boi de Llobregat
Perfil: auxiliar de cuina.
Codi: 08960149
Adreça del centre organitzador: Fundació
Marianao
Girona, 30
08830 Sant Boi de Llobregat
Localitat: Sant Vicenç dels Horts
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis, auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08032063
Adreça del centre organitzador: CES Salesians Sant Vicenç
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Rafael Casanova, 132
08620 Sant Vicenç dels Horts
Localitat: Viladecans
Perfil: auxiliar de perruqueria i estètica.
Codi: 08040904
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
de Perruqueria Estètica Frandaser
Enric Morera, 3-9
08840 Viladecans
SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Programa: pla de transició al treball. PTT
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de fabricació i muntatge d’estructures metàl·liques, auxiliar de manteniment electrotècnic, auxiliar de muntatge i
manteniment d’equips informàtics.
Codi: 08960003
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Barcelona/Eixample
Comte d’Urgell, 187 (IES Escola del Treball)
08036 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’ajust i soldadura, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic, auxiliar
de cuina i de serveis de restauració, auxiliar
de reparació i manteniment d’automòbils.
Codi: 08960002
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Barcelona/Nou Barris
Dr. Pi i Molist, 133
08031 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’instal·lacions electròniques,
auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic, auxiliar de manteniment general d’edificis, auxiliar de reparació i manteniment
d’automòbils.
Codi: 08960001
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Barcelona/Zona Franca
Motors, 122-130 (IES Mare de Déu de la
Mercè)
08040 Barcelona
Programa: organitzats per administracions locals
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’instal·lacions de mobles modulars i fusteria, auxiliar de manteniment de
grans superfícies.
Codi: 08012714
Adreça del centre organitzador: IES Anna
Gironella de Mundet
Pg. Vall d’Hebró, 171
08035 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de jocs i activitats lúdiques.
Codi: 08014115
Adreça del centre organitzador: IESM Ferran
Tallada
Gran Vista, 54
08032 Barcelona
Programa: organitzats per altres entitats

Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’oficina amb aplicacions informàtiques.
Codi: 08035571
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
Hispano Francesa
Av. Portal de l’Àngel, 23
08002 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de manteniment d’ordinadors,
auxiliar de pintura industrial, auxiliar d’arts
gràfiques.
Codi: 08960217
Adreça del centre organitzador: Academia
Preclaror
Gran Via de les Corts Catalanes, 547, pral
08011 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de jocs i activitats lúdiques.
Codi: 08960187
Adreça del centre organitzador: Acción 90.
Centro de estudios SRL
Folgueroles, 8-10
08022 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, auxiliar de
manteniment de carrosseria de vehicles,
auxiliar de manteniment de carrosseria de
vehicles, auxiliar de mecànic de motocicletes, auxiliar de mecànic de motocicletes,
auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Codi: 08037395
Adreça del centre organitzador: CE. Monlau
Monlau, 2-10
08027 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de recepció.
Codi: 08036871
Adreça del centre organitzador: Centre d’
Estudis Catalunya, Cedesca S.L.
Pelai, 42, 2n
08001 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08044326
Adreça del centre organitzador: Centre d’estudis Roca
Av. Meridiana, 263
08027 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08003658
Adreça del centre organitzador: Centre d’Estudis Sant Francesc (CESF, SL)
Taquigraf Serra, 7
08029 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08037346
Adreça del centre organitzador: Centre Santapau-Pifma
c. Alella, 51
08016 Barcelona
2491

Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
Codi: 08037589
Adreça del centre organitzador: Centre Villar
San Salvador, 29
08012 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’oficina, auxiliar d’oficina amb
aplicacions informàtiques.
Codi: 08036822
Adreça del centre organitzador: Centro de
estudios Poveda, SL
Pg. de Sant Joan, 128, entlo.
08037 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de mecànic de motocicletes,
auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Codi: 08032211
Adreça del centre organitzador: CEYR-Villarroel
Villarroel, 5-7
08011 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
Codi: 08960188
Adreça del centre organitzador: ED Associació Educativa Sociolaboral
Passatge Torrent de l’Estadella, Nau A
08030 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar d’arts
gràfiques i serigrafia, auxiliar de perruqueria.
Codi: 08014255
Adreça del centre organitzador: Escola de
formació professional OSCUS
Violant d’Hongria, 39-49
08028 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de perruqueria, auxiliar de perruqueria, auxiliar de perruqueria, auxiliar en
imatge personal: perruqueria i estètica.
Codi: 08960215
Adreça del centre organitzador: Escola de
Perruqueria Colomer, SCP
c. Leiva, 17-19
08014 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’oficina, auxiliar d’oficina, auxiliar de cuina i de serveis de restauració,
auxiliar de cuina i de serveis de restauració,
auxiliar de jardineria, auxiliar de perruqueria
i estètica.
Codi: 08960035
Adreça del centre organitzador: Escola de
Vida Montserrat (ACIDH)
Siracusa, 53
08012 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua
i gas.
Codi: 08013640
Adreça del centre organitzador: Escola Joan
Pelegrí de la Fundació Cultural Hostafrancs
Consell de Cent, 14
08014 Barcelona

Full de disposicions i actes administratius

Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’arxius i documents.
Codi: 08003774
Adreça del centre organitzador: Escola Lexia
Gomis, 102-104
08023 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de cuina, auxiliar en activitats
d’oficina i en serveis administratius generals,
auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 08007241
Adreça del centre organitzador: Escola
Menéndez Pidal
Sinaí, 7-13
08035 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració.
Codi: 08011941
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
Balmes
Balmes, 208
08006 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08003117
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
Calassanci
Ample, 28
08002 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, auxiliar
en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 08005746
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
Sant Antoni
Rda. Sant Pau, 72
08001 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de manipulador industrial, auxiliar en tècniques d’enquadernació.
Codi: 08033432
Adreça del centre organitzador: Escola Rel,
SCCL
Montserrat de Casanoves, 44
08032 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de cuina, auxiliar de cuina, auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració.
Codi: 08041842
Adreça del centre organitzador: Escola Sinaí
Indústria, 137-141
08025 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar de frigorista.
Codi: 08009260
Adreça del centre organitzador: Escola tècnica professional del Clot
València, 680
08017 Barcelona

Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de cuina, auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura.
Codi: 08960224
Adreça del centre organitzador: Fundació
ADSIS
Lugo, 59-61, baixos
08032 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08005102
Adreça del centre organitzador: Fundació
Comtal (La Salle)
Amadeu Vives, 6
08003 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles, auxiliar de joier/a.
Codi: 08960226
Adreça del centre organitzador: Impulsem,
SCCL
c. Tàpies, 6
08001 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar de recepció i animació de
grups en entitats esportives.
Codi: 08032233
Adreça del centre organitzador: Institució
Cultural del CIC
Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’oficina, auxiliar d’oficina.
Codi: 08004523
Adreça del centre organitzador: Paideia
Panamà, 9
08034 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
elèctriques i d’aigua i gas.
Codi: 08960185
Adreça del centre organitzador: Món Blau i
Verd
Salvador Espriu, 85
08005 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 08032361
Adreça del centre organitzador: STUCOM,
Centre d’estudis
Pelai, 8
08001 Barcelona
Localitat: Barcelona
Perfil: auxiliar d’estètica, auxiliar de perruqueria i estètica.
Codi: 08056195
Adreça del centre organitzador: Thuya Acadèmia (Belfran, SL)
Sant Gervasi Cassoles, 68
08022 Barcelona

Codi: 08960021
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Badalona
c. Ausias March/Baldomer Solà (IES
Badalona VII)
08915 Badalona
Localitat: Granollers
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de climatització.
Codi: 08960235
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Granollers
Centre Universitari Tecnològic de Granollers
c. Mare de Déu de Montserrat, 36 (Edifici
Roca Umbert, nau 3)
08401 Granollers
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat
Perfil: auxiliar de pastisseria i fleca, auxiliar
de comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960234
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat
Sant Pius X, 8 (IES Provençana)
08901 l’Hospitalet de Llobregat
Localitat: Manresa
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de metall-soldadura.
Codi: 08960022
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Manresa
Verge de l’Alba, 5-7
08240 Manresa
Localitat: Mataró
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960049
Adreça del centre organitzador: Departament
d’Educació i Universitats/Ajuntament de Mataró
Josep Punsola, 45-47 (Can Noè)
08304 Mataró
Localitat: Montornès del Vallès
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de restauració, auxiliar de metall-soldadura.
Codi: 08960099
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/ajuntaments
de Montor nès del Vallès, Martorelles,
Vallromanes i Vilanova del Vallès
Av. d’Icària, 7-9
08170 Montornès del Vallès

Programa: pla de transició al treball. PTT

Localitat: Pineda de Mar
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas, auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 08960100
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Pineda de Mar
c. de la Riera, 31 (Edifici de Promoció Econòmica)
08397 Pineda de Mar

Localitat: Badalona
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas, auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.

Localitat: Sant Celoni
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960027

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)
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Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n (Fundació Rectoria Vella)
08470 Sant Celoni
Localitat: Torelló
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de fuster/a.
Codi: 08960026
Adreça del centre organitzador: Departament
d’Educació i Universitats/Ajuntament de Torelló
Enric Prat de la Riba, 19 (Centre la Cooperativa)
08570 Torelló
Localitat: Vilafranca del Penedès
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960023
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Vilafranca del Penedès
Av. Tarragona, s/n (IES Alt Penedès)
08720 Vilafranca del Penedès
Localitat: Vilanova i la Geltrú
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
comerç, oficina i atenció al públic.
Codi: 08960024
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Vilanova i La Geltrú
Les Cassernes s/n (Escola d’Art)
08800 Vilanova i la Geltrú
Programa: organitzats per administracions
locals
Localitat: Argentona
Perfil: auxiliar de forner/a, auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en
edificis.
Codi: 08960064
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
d’Argentona
Ramon Par, 1
08310 Argentona
Localitat: Badalona
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic,
auxiliar de paleta i construcció.
Codi: 08960103
Adreça del centre organitzador: Institut Municipal Promoció Ocupació Badalona
“Masia Can Boscà” c/Nova Cançó, 1
08915 Badalona
Localitat: Caldes de Montbui
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08960062
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Caldes de Montbui
Pl. Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
Localitat: Cardedeu
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
elèctriques i d’aigua i gas.
Codi: 08960106
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Cardedeu
Pl. Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
Localitat: el Masnou
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic,

auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis.
Codi: 08960108
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
del Masnou (Centre de Formació d’adults)
Josep Pujades Truch, 1a
08320 el Masnou
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic,
auxiliar de manteniment de carrosseria de
vehicles, auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis, auxiliar
d’hoteleria: cuina i serveis de restauració,
auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, auxiliar de cuina.
Codi: 08960166
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de l’Hospitalet
Pl. de l’ Ajuntament, 11
08901 l’Hospitalet de Llobregat
Localitat: la Garriga
Perfil: auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
Codi: 08046475
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de la Garriga (Institut Municipal d’Ensenyament)
Negociant, 79
08530 la Garriga
Localitat: Manlleu
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08960052
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Manlleu (Oficina Promoció Econòmica)
Enric Delaris, 7
08560 Manlleu
Localitat: Manresa
Perfil: auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Codi: 08960180
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Manresa (CIO)
Major, 1-5
08241 Manresa
Localitat: Mataró
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
elèctriques i d’aigua i gas, auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica, auxiliar
en muntatges d’instal·lacions elèctriques i
d’aigua i gas, auxiliar en comerç i atenció al
públic.
Codi: 08960231
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Mataró (Servei d’Educació i Formació)
Baixada Figueretes, 1r 2n
08301 Mataró
Localitat: Premià de Mar
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08960051
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Premià de Mar
c. Joan XXIII, 2-8
08330 Premià de Mar
Localitat: Santa Coloma de Gramenet
Perfil: auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització, auxiliar de cuina, auxiliar en comerç i atenció al públic, auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura.
Codi: 08960142
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet
2493

Rafael de Casanova, 40
08291 Santa Coloma de Gramenet
Localitat: Santa Maria de Martorelles
Perfil: auxiliar de manteniment de jardins i vivers.
Codi: 08037280
Adreça del centre organitzador: Escola Viver Castell de Sant Foix
Camí de Can Girona, s/n
08106 Santa Maria de Martorelles
Localitat: Vic
Perfil: auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08960063
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Vic (Hotel d’Entitats)
Verdaguer, 3
08500 Vic
Localitat: Vilafranca del Penedès
Perfil: auxiliar de cuina.
Codi: 08960029
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Vilafranca del Penedès (CFO Francesc
Layret)
Cort, 14
08720 Vilafranca del Penedès
Localitat: Vilanova i la Geltrú
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers, auxiliar en muntatges
d’instal·lacions electrotècniques en edificis,
auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació
de mobles, auxiliar de fuster/a i tancaments
metàl·lics i PVC, auxiliar de forner/a, auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles.
Codi: 08960111
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Ocupacional “La Paperera”
Unió, 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Programa: organitzats per altres entitats
Localitat: Badalona
Perfil: auxiliar d’oficina i gestió, auxiliar de
serveis empresa, auxiliar de cuina i de serveis de restauració, auxiliar de manipulador
industrial, auxiliar de manipulador industrial.
Codi: 08054289
Adreça del centre organitzador: CEE Escola Llevant-Maregassa
c. Sant Lluc, 105-107 (Ap. correus 589)
08918 Badalona
Localitat: Badalona
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08960102
Adreça del centre organitzador: CFO Joan
Peiró, SL.
c. Alfons XII, 101
08912 Badalona
Localitat: Badalona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar de recepció.
Codi: 08034916
Adreça del centre organitzador: CFP Joan
Maragall
Av. Sant Ignasi de Loiola, 112
08912 Badalona

Full de disposicions i actes administratius

Localitat: Badalona
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic,
auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura.
Codi: 08000499
Adreça del centre organitzador: Col·legi Salesià Sant Domènec Savio (Badalona)
Alfons XII, 111
08912 Badalona
Localitat: Berga
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 08960233
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Aula 7
c. Mestre Pedret, 6
08600 Berga
Localitat: Caldes de Montbui
Perfil: auxiliar d’animador/a turístic/a.
Codi: 08960114
Adreça del centre organitzador: Acadèmia
Forns
Montserrat, 42
08140 Caldes de Montbui
Localitat: Calella
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers, auxiliar d’hoteleria: cuina
i serveis de restauració.
Codi: 08015120
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Calella
Jovara, 39
08370 Calella
Localitat: Cercs
Perfil: auxiliar de fabricació mecànica i
d’ajust i soldadura.
Codi: 08960116
Adreça del centre organitzador: Consorci de
Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà
C-16 km 107
08699 Cercs
Localitat: Granollers
Perfil: auxiliar de perruqueria, auxiliar en
imatge personal: perruqueria i estètica.
Codi: 08044788
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi
Josep Umbert, 38-40 baixos
08400 Granollers
Localitat: Granollers
Perfil: auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
Codi: 08960117
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació i Perfeccionament de la Imatge
SCP.
Navarra, 54 Baixos
08401 Granollers
Localitat: Granollers
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en
edificis.
Codi: 08017840
Adreça del centre organitzador: Educem
Pl. Maluquer i Salvador, 19
08400 Granollers
Localitat: Granollers
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en mun-

tatges d’instal·lacions electrotècniques en
edificis, auxiliar de reparació i manteniment
de vehicles lleugers.
Codi: 08017785
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Granollers
Av. Sant Esteve, 14
08400 Granollers
Localitat: Granollers
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
elèctriques i d’aigua i gas, auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua
i gas.
Codi: 08960118
Adreça del centre organitzador: Món Blau i
Verd (Granollers)
Pl. de les Arts, 10
08400 Granollers
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua
i gas.
Codi: 08038867
Adreça del centre organitzador: C.E Jaime
Balmes, SCCL
Travessia Industrial, 157-161
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat
Perfil: auxiliar de cuina, auxiliar en treballs
de fusteria i instal·lació de mobles, auxiliar
de paleta i construcció.
Codi: 08960028
Adreça del centre organitzador: Centre Esclat-Bellvitge
Rbla. de la Marina, 50 entl.
08907 l’Hospitalet de Llobregat
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
elèctriques i d’aigua i gas.
Codi: 08018871
Adreça del centre organitzador: Fundació
Joan XXIII
Av. Mare de Déu Bellvitge, 100-110
08907 l’Hospitalet de Llobregat
Localitat: les Franqueses del Vallès
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers.
Codi: 08960222
Adreça del centre organitzador: Centre
d’Activitats Professionals del Vallès
c. Antigues Casernes Militars, Naus 3-4
08520 les Franqueses del Vallès
Localitat: Manresa
Perfil: auxiliar en vivers i jardins.
Codi: 08036305
Adreça del centre organitzador: CEE Jeroni
de Moragas
c. Sant Rafel, 5 (Apartat Correus, 410)
08248 Manresa
Localitat: Manresa
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 08960140
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Aula 7
Pompeu Fabra, 13, 1r p. 12
08242 Manresa
Localitat: Manresa
Perfil: auxiliar de cuina i serveis.
Codi: 08020036
2494

Adreça del centre organitzador: Escola Joviat
Rubió i Ors, 5-13
08240 Manresa
Localitat: Mataró
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en
edificis.
Codi: 08021107
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Mataró
Pl. Santa Anna, 1
08301 Mataró
Localitat: Mataró
Perfil: auxiliar de muntatge i reparació
d’equips informàtics, auxiliar de reparació i
manteniment de vehicles lleugers, auxiliar en
muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.
Codi: 08960232
Adreça del centre organitzador: Salesians
Sant Jordi
Puig i Cadafalch, 80
08303 Mataró
Localitat: Navàs
Perfil: auxiliar de manteniment electromecànic.
Codi: 08022276
Adreça del centre organitzador: Escola Tècnico Professional Diocesana de Navàs
Vicenç Vidal i Casacuberta, 2
08670 Navàs
Localitat: Sant Adrià de Besós
Perfil: auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust
i soldadura, auxiliar en activitats d’oficina i
en serveis administratius generals, auxiliar en
activitats d’oficina i en serveis administratius
generals, auxiliar en comerç i atenció al públic, auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
Codi: 08025137
Adreça del centre organitzador: Escola Túrbula
Ctra. Mataró, 26
08930 Sant Adrià de Besós
Localitat: Vic
Perfil: auxiliar de perruqueria, auxiliar en
imatge personal: perruqueria i estètica.
Codi: 08960229
Adreça del centre organitzador: Centre de
Perruqueria i Estètica de Vic
Pare Gallissà, 17
08500 Vic
SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Programa: pla de transició al treball. PTT
Localitat: Figueres
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 17960007
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/CC de l’Alt
Empordà/Ajuntament de Figueres
Nou, 53 (Fundació Clerk i Nicolau)
17600 Figueres
Localitat: Girona
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
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públic, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 17960001
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Girona
Angel Marsà i Beca, 4 (IES Narcís Xifra)
17007 Girona
Localitat: Lloret de Mar
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 17960008
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Lloret de Mar
c. Rosa Sensat, 1-11 (IES Rocagrossa)
17310 Lloret de Mar
Localitat: Olot
Perfil: auxiliar de comerç i magatzem, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 17960003
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/CC de La
Garrotxa/Ajuntament Olot
St. Joan de les Abadesses, 22 (Edifici Escola M. d’Expressió)
17800 Olot
Localitat: Palafrugell/Palamós
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 17960009
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntaments
de Palafrugell i Palamós
Av. Garcia Lorca, 13-15 (Centre Municipal
d’Educació)
17200 Palafrugell
Salvador Albert i Pey, 3 (Centre Cívic de Formació i Lleure)
17230 Palamós
Programa: organitzats per altres entitats
Localitat: Figueres
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers.
Codi: 17960010
Adreça del centre organitzador: Centre Tècnic d’Automoció, SL
Garrigàs, 1, (Pol. Clos de Fires)
17600 Figueres
Localitat: Figueres
Perfil: auxiliar de perruqueria.
Codi: 17960019
Adreça del centre organitzador: Escola de
Perruqueria Olmer, SC
Sant Joan Baptista, 56 baix
17600 Figueres
Localitat: Girona
Perfil: auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Codi: 17960011
Adreça del centre organitzador: Escola Tècnica de Girona, SL
Ctra. de Barcelona, 199
17005 Girona
Localitat: Girona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.

Codi: 17960020
Adreça del centre organitzador: Institut Tècnic J. Balmes
Manel Bonmatí i Romaguera, 2, 1r
17003 Girona
Localitat: Olot
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers.
Codi: 17960012
Adreça del centre organitzador: Centre Tècnic La Garrotxa, SL
Pare Roca, 7
17800 Olot
Localitat: Ripoll
Perfil: auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració.
Codi: 17960018
Adreça del centre organitzador: Consorci Ripollès Desenvolupament
Joan Miró, 2 (Pol. Ind. Els Pintors)
17500 Ripoll

Adreça del centre organitzador: Escoles Especials Llar de Sant Josep
Partida Caparrella, 97
25192 Lleida
Localitat: Lleida
Perfil: auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
Codi: 25960011
Adreça del centre organitzador: Institut Municipal de treball Salvador Seguí
Ramon Argiles, s/n/Pl. Rosa Sensat
25005 Lleida
Programa: organitzats per altres entitats
Localitat: Balaguer
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 25006793
Adreça del centre organitzador: Acser,
SCCL
Sant Lluís, 50
25600 Balaguer

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Programa: pla de transició al treball. PTT
Localitat: Lleida
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 25960002
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Lleida
Ramon Argilès, s/n (Inst. Municipal de Treball Salvador Seguí)
25005 Lleida
Localitat: Mollerussa
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic.
Codi: 25960016
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/ajuntaments
de Mollerussa i Tàrrega
Arbeca, 34 (Edifici Guiu Clarà)
25230 Mollerussa
Programa: formació en tècniques agropequàries
Localitat: Alfarràs
Perfil: auxiliar en tècniques agropequàries.
Codi: 25000250
Adreça del centre organitzador: ECA d’Alfarràs
Partida del Sot, s/n.
25120 Alfarràs
Localitat: les Borges Blanques
Perfil: auxiliar en tècniques agropequàries.
Codi: 25001175
Adreça del centre organitzador: ECA de les
Borges Blanques
Finca La Pujada (apart. correus, 84)
25400 les Borges Blanques
Programa: organitzats per administracions
locals
Localitat: Lleida
Perfil: auxiliar de serveis generals, auxiliar
de serveis generals.
Codi: 25960018
2495

Localitat: Lleida
Perfil: auxiliar en serveis informàtics.
Codi: 25005341
Adreça del centre organitzador: Aremi
Mestre Tonet s/n
25003 Lleida
Localitat: Lleida
Perfil: auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització.
Codi: 25960004
Adreça del centre organitzador: Centre Tècnic Ilerdense (CTI)
Garrotxa, 11
25005 Lleida
Localitat: Lleida
Perfil: auxiliar de fabricació mecànica i
d’ajust i soldadura.
Codi: 25960005
Adreça del centre organitzador: Col·lectiu
d’Iniciatives Juvenils Contra l’Atur (CIJCA)
Mariola, 35, baixos
25003 Lleida
Localitat: Lleida
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.
Codi: 25960008
Adreça del centre organitzador: Formemp,
SL
Avinguda de Blondel, 5, altell
25002 Lleida
Localitat: Mollerussa
Perfil: auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització.
Codi: 25960015
Adreça del centre organitzador: Escola d’oficis industrials Pla d’Urgell, Sl
Ponent, 20
25230 Mollerussa
Localitat: Tàrrega
Perfil: auxiliar de bugaderia industrial.
Codi: 25004516
Adreça del centre organitzador: Escola Santa Maria de l’Alba
Simó i Canet s/n.
25300 Tàrrega

Full de disposicions i actes administratius

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Programa: pla de transició al treball. PTT
Localitat: Calafell
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas, auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 43960006
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Calafell
Jaume Pallarès, s/n (IES Camí de Mar)
43820 Calafell
Localitat: Cambrils
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 43960026
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Cambrils
c. Estel, s/n (IES Escola d’Hosteleria i Turisme)
43850 Cambrils
Localitat: Reus
Perfil: auxiliar de comerç, oficina i atenció al
públic, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 43960002
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Reus/Imfe Mas Carandell
Terol, 1 Barri Gaudí (IMFE Mas Carandell)
43202 Reus
Localitat: Tarragona
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
cuina i de serveis de restauració.
Codi: 43960001
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Tarragona
Ctra. Salou, s/n (IES Pere Martell.CET)
43006 Tarragona
Localitat: Torredembarra
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas, auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 43960007
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Torredembarra
IES Ramon de la Torre. Camí del Moro, 2840
43830 Torredembarra
Programa: organitzats per administracions locals
Localitat: Reus
Perfil: auxiliar de recepció.
Codi: 43007373
Adreça del centre organitzador: Col·legi PEE
Alba
Pg. Boca de la Mina, s/n
43206 Reus
Localitat: Reus
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis, auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en
edificis.
Codi: 43960003
Adreça del centre organitzador: IMFE-Mas
Carandell

Terol, 1 (Barri Gaudí)
43202 Reus
Localitat: Tarragona
Perfil: auxiliar de jardineria, auxiliar de paleta,
auxiliar de lampisteria, auxiliar de serveis hotelers, auxiliar d’enquadernació, auxiliar de fuster/a.
Codi: 43003616
Adreça del centre organitzador: CEE Sant
Rafael
Crta. de Valls, 45
43007 Tarragona
Localitat: Valls
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 43960025
Adreça del centre organitzador: Casa Caritat-Ajuntament de Valls
Cta. Del Pla, 37 A
43800 Valls
Programa: organitzats per altres entitats
Localitat: el Vendrell
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic,
auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, auxiliar de cuina.
Codi: 43960027
Adreça del centre organitzador: Escola de
Turisme Baix Penedès
Av. Santa Oliva, 20-22
43700 el Vendrell
Localitat: la Selva del Camp
Perfil: auxiliar de recepció, auxiliar de soldadura.
Codi: 43003112
Adreça del centre organitzador: Col·legi Sant
Rafael (La Selva del Camp)
Raval Sant Rafael, 17
43470 la Selva del Camp
Localitat: Reus
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en comerç
i atenció al públic, auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis.
Codi: 43960014
Adreça del centre organitzador: Aula Centre de Formació, C.B.
Sant Celestí, 21
43202 Reus
Localitat: Reus
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius
generals.
Codi: 43960021
Adreça del centre organitzador: Mega System Reus, SL
Prat de la Riba, 22, 1r
43201 Reus
Localitat: Tarragona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 43960019
Adreça del centre organitzador: Centre d’Estudis i Orientació Professional, SL
(Tarragona)
Roma, 5-C, 1r 2a
43005 Tarragona
Localitat: Tarragona
2496

Perfil: auxiliar d’estètica, auxiliar de perruqueria.
Codi: 43003719
Adreça del centre organitzador: Escola d’FP
Espallargas
Pl. Castellers, 1-9
43002 Tarragona
Localitat: Tarragona
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 43003151
Adreça del centre organitzador: Escola Joan
XXIII
Catorze, s/n, Bonavista-Tarragona
43100 Tarragona
Localitat: Torreforta-Tarragona
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius
generals.
Codi: 43960012
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Ocupacional Nova Tècnica, SL
Montblanc 48-50, baixos.
43006 Torreforta-Tarragona
SERVEIS TERRITORIALS DE LES TERRES DE
L’EBRE

Programa: pla de transició al treball. PTT
Localitat: Amposta
Perfil: auxiliar d’electromecànica, auxiliar de
cuina i de serveis de restauració.
Codi: 43960004
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
d’Amposta
Mestre Sunyer, 37 (IES Ramon Berenguer
IV)
43870 Amposta
Localitat: Tortosa
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de restauració, auxiliar de muntatge i instal·lació
de mobles.
Codi: 43960008
Adreça del centre organitzador: Departament
d’Educació i Universitats/Ajuntament de Tortosa
Pl. Sant Joan, 4 (Centre de Formació Ocupacional)
43500 Tortosa
Programa: organitzats per administracions locals
Localitat: Tortosa
Perfil: auxiliar de cuina, auxiliar de manteniment.
Codi: 43003941
Adreça del centre organitzador: CEE Sant
Jordi
Av. Sta. Teresa, 4-8
43590 Tortosa
Programa: organitzats per altres entitats
Localitat: Sant Carles de la Ràpita
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic,
auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.
Codi: 43960018
Adreça del centre organitzador: Escola
d’Hosteleria Pons, SL
Fundadors, 64
43540 Sant Carles de la Ràpita
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SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Programa: pla de transició al treball. PTT
Localitat: Palau-Solità i Plegamans
Perfil: auxiliar d’instal·lacions i manteniment
d’electricitat, aigua i gas, auxiliar de comerç,
oficina i atenció al públic.
Codi: 08960036
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Palau-solità i Plegamans
Anselm Clavé, 11, 1r
08194 Palau-solità i Plegamans
Localitat: Rubí
Perfil: auxiliar d’indústries químiques, auxiliar de cuina i de serveis de restauració.
Codi: 08960207
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Rubí
Av. de les Flors, s/n (Can Fatjó)
08191 Rubí
Localitat: Sabadell
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de restauració, auxiliar de manteniment mecànic.
Codi: 08960056
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Sabadell
Ctra. Barcelona, 208 bis (Vapor Llonch)
08205 Sabadell
Localitat: Terrassa
Perfil: auxiliar de cuina i de serveis de restauració, auxiliar de fuster/a.
Codi: 08960230
Adreça del centre organitzador: Departament d’Educació i Universitats/Ajuntament
de Terrassa
Escola Municipal d’Art. c. Colom, 114
08222 Terrassa
Programa: organitzats per administracions
locals
Localitat: Barberà del Vallès
Perfil: auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització, auxiliar en activitats d’oficina i
en serveis administratius generals, auxiliar
de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Codi: 08960078
Adreça del centre organitzador: Fundació
Barberà Promoció
c. De la Torre d’en Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Localitat: Cerdanyola del Vallès
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis, auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius
generals.
Codi: 08960197
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès
Francesc Layret, 2
08290 Cerdanyola del Vallès
Localitat: Cerdanyola del Vallès
Perfil: auxiliar d’enquadernació, auxiliar de
manteniment industrial, auxiliar en activitats
d’oficina i en serveis administratius generals,
auxiliar serveis: informàtica, auxiliar serveis:
manipulació, auxiliar serveis: manteniment.

Codi: 08037292
Adreça del centre organitzador: Organisme
Autònom Flor de Maig
Av. Flor de maig, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Localitat: Ripollet
Perfil: auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
Codi: 08960081
Adreça del centre organitzador: Patronat
Municipal d’Ocupació (Ajuntament de
Ripollet)
C. Sant Sebastià, 26
08291 Ripollet
Localitat: Sabadell
Perfil: auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers.
Codi: 08960199
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Sabadell
Ctra. Barcelona, 208 bis
08205 Sabadell
Localitat: Sant Cugat del Vallès
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08960044
Adreça del centre organitzador: Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès
Pl de Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Localitat: Terrassa
Perfil: auxiliar de patronatge i confecció, auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia.
Codi: 08960012
Adreça del centre organitzador: Escola Municipal de la Llar (PAME)
Sant Isidre, 1
08221 Terrassa
Programa: organitzats per altres entitats
Localitat: Sabadell
Perfil: auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
Codi: 08059536
Adreça del centre organitzador: Centre de
Formació Núria Vilella
Passeig Rubio i Ors, 61
08203 Sabadell
Localitat: Sabadell
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.
Codi: 08035805
Adreça del centre organitzador: Centre de
Secundària Jaume Viladoms
César Torras, 1-3
08205 Sabadell
Localitat: Sabadell
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08024297
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Sabadell
Escola Pia, 92
08201 Sabadell
Localitat: Sabadell
Perfil: auxiliar de muntador de tancaments
metàl·lics i PVC, auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08960127
Adreça del centre organitzador: Institut Filles de Maria Auxiliadora
2497

Pg. Béjar, 18
08203 Sabadell
Localitat: Sentmenat
Perfil: auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08041854
Adreça del centre organitzador: Corazón Inmaculado de Maria
Ctra. De Castellar, 2
08181 Sentmenat
Localitat: Terrassa
Perfil: auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
Codi: 08057370
Adreça del centre organitzador: CDP Anna
Vilamanyà
Pi i Margall 63-65
08224 Terrassa
Localitat: Terrassa
Perfil: auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles, auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Codi: 08058805
Adreça del centre organitzador: Centre d’Estudis Tècnics Segle XX
Pare Font, 143-157
08227 Terrassa
Localitat: Terrassa
Perfil: auxiliar en muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis, auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura,
auxiliar en comerç i atenció al públic.
Codi: 08029763
Adreça del centre organitzador: Col·legi Salesià Sant Domènec Savio
Maria Auxiliadora, 45
08224 Terrassa
Localitat: Terrassa
Perfil: auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius
generals.
Codi: 08029647
Adreça del centre organitzador: Escola Pia
de Terrassa
C. Col·legi, 14
08221 Terrassa
(06.195.137)

EDICTE de 13 de juliol de 2006, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre docent privat
Escola de Dansa Ballet Clàssic de Barcelona,
amb número de codi 08057199.
En l’expedient de cessament d’activitats
del centre docent privat Escola de Dansa
Ballet Clàssic, de Barcelona, es va intentar
notificar, en dates 2 de maig de 2006 i 11
de maig de 2006, l’inici de l’expedient i el
tràmit de vista i audiència al titular, Josefina Verges i Bru, al domicili del c. Ausiàs
Marc, 19, de Barcelona. El servei de correus va retornar les notificacions esmentades en dates 8 de maig de 2006 i 15 de
maig de 2006, respectivament.
En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú es notifica a Josefina
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Verges i Bru, l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Escola de Dansa Ballet Clàssic, de
Barcelona.
I als efectes de donar compliment al tràmit de vista i audiència, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que un cop transcorregut el termini esmentat, l’expedient seguirà la seva tramitació.
Barcelona, 13 de juliol de 2006
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(06.191.207)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei de replicació
de materials diversos en suports TIC, per al
Departament d’Educació i Universitats (exp.
2799/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 2799/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de replicació de materials diversos en suports
TIC, per al Departament d’Educació i Universitats.
b) Termini d’execució: des de la signatura del contracte fins al 31 de desembre de
2006.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 47.000,00 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix, d’acord amb
l’article 35.1 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup V, subgrup 8, categoria A.
La seva presentació es potestativa i únicament a efectes de dispensa de l’acreditació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. En el cas que sigui
necessari acreditar solvència, es presentarà la documentació que demostri que l’empresa té un xifra global de negocis d’un

mínim de 94.000,00 euros anuals. Vegeu el
punt 7.2.3 del plec de clàusules administratives particulars.
—7 Criteris de Valoració: vegeu el punt 10
del plec de clàusules administratives particulars.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28 d’agost
de 2006.
b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació 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 el següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 18 de juliol de 2006
Ester Castellà i Valls
Directora de Serveis
(06.198.018)
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ORDRE EDU/383/2006, de 19 de juliol, per
la qual es modifiquen els preus públics de
diversos serveis docents del Departament
d’Educació i Universitats.
Atès que al servei d’autoaprenentatge i
al servei de cursos monogràfics a les escoles oficials d’idiomes, així com al servei de
cursos monogràfics a les escoles d’art,
considerats com a activitats complementàries, els és d’aplicació l’article 22 de la Llei
15/1997, de 24 de desembre, de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya,
i d’acord amb l’article 23 de la Llei esmentada sobre la creació, la modificació i la
derogació dels preus públics;
A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Ordeno:
Article 1
1.1 Modificar el preu públic per a la utilització del servei d’autoaprenentatge a les
escoles oficials d’idiomes.
1.2 Fixar en 66,80 euros, per quadrimestre, el preu públic d’utilització del servei
d’autoaprenentatge a les escoles oficials
d’idiomes per al curs 2006-2007. Els alumnes oficials de les escoles oficials d’idiomes
gaudeixen d’una reducció del 50% sobre
aquest preu.
Article 2
2.1 Modificar el preu públic pel servei de
cursos monogràfics a les escoles oficials
d’idiomes, impartits en el marc de la formació permanent prevista a l’article 2.1 del
Reial decret 967/1988, de 2 de setembre,
sobre ordenació dels ensenyaments corresponents al primer nivell dels ensenyaments
especialitzats d’idiomes.
Es consideraran cursos monogràfics els
cursos intensius o bé extensius impartits al
llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada
mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.
2.2 Fixar el preu públic d’utilització del
servei de cursos monogràfics a les escoles
oficials d’idiomes per al curs 2006-2007 en
42,00 euros d’inscripció al curs, més 4,20
euros, per cada hora de durada.
Article 3
3.1 Modificar el preu públic pel servei de
cursos monogràfics a les escoles d’art.
3.2 Fixar en 215,70 euros, el preu públic per cadascun dels cursos monogràfics
a les escoles d’art per al curs 2006-2007.
Article 4
Tots aquests preus públics són exigibles
abans de la prestació del servei.
Article 5
Als alumnes que utilitzin algun d’aquests
serveis els seran d’aplicació les exempcions i bonificacions establertes en la legislació vigent. En cas de concurrència s’aplicaran aquelles exempcions i bonificacions que
comportin una major reducció del preu
públic.
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Disposició addicional
D’acord amb el que disposa l’article 2.b)
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels
centres docents públics no universitaris de
la Generalitat de Catalunya, els ingressos
obtinguts d’acord amb aquesta Ordre s’ingressaran al compte corrent del centre educatiu i seran gestionats pel centre pels procediments previstos a la Llei 4/1988
esmentada, i la normativa que la desplega.
Barcelona, 19 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.195.003)

—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 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.
Barcelona, 18 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

Resolució EDC/639/2006, de 14 de març.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 1 unitat més de primer curs d’educació
infantil segon cicle per al curs 2006-2007.
—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 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.

(06.194.031)
Barcelona, 19 de juliol de 2006
RESOLUCIÓ EDU/2545/2006, de 18 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 27 de juny de 2006, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Sagrat CorDiputació, de Barcelona, contra la Resolució EDC/640/2006, de 14 de març.
Per la Resolució EDC/640/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es
van resoldre les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments
d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució es va denegar al centre Sagrat CorDiputació, amb codi 08005266, l’accés al
règim general de concerts educatius per a
2 unitats d’educació infantil, a comptar des
de l’inici del curs escolar 2006-2007.
Contra aquesta Resolució, el centre Sagrat Cor-Diputació va interposar un recurs
de reposició, pel qual sol·licitava 2 unitats
de primer curs d’educació infantil, que s’ha
estimat per la Resolució de 27 de juny de
2006.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 27
de juny de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Sagrat Cor-Diputació, de Barcelona, amb
codi 08005266, contra la Resolució EDC/
640/2006, de 14 de març, per la qual es
resolen les sol·licituds de centres docents
privats per acollir-se al règim de concerts
educatius, per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
En conseqüència, s’aprova l’accés al regim general dels concerts educatius per a 2
unitats de primer curs d’educació infantil,
per al curs 2006-2007.

RESOLUCIÓ EDU/2546/2006, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 7 de juliol de 2006, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Igualada,
d’Igualada, contra la Resolució EDU/1629/
2006, de 22 de maig.
Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es
van resoldre amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil.
D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució es va atorgar al centre Igualada, amb
codi 08019551, entre d’altres, el concert
educatiu per a 1 unitat de primer curs, 1
unitat de segon curs i 1 unitat de tercer curs
d’educació infantil segon cicle alhora que
se li denegava 1 unitat de primer curs d’educació infantil segon cicle.
Per la Resolució EDU/1629/2006, de 22
de maig (DOGC núm. 4642, de 26.5.2006),
que eleva a definitiva la Resolució EDC/639/
2006, de 14 de març, es va confirmar el
concert educatiu aprovat provisionalment
per l’esmentada Resolució.
Contra aquesta Resolució, el centre Igualada va interposar un recurs de reposició,
pel qual sol·licitava concert per a 1 unitat
més de primer curs d’educació infantil segon cicle, que s’ha estimat per la Resolució
de 7 de juliol de 2006.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 7
de juliol de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Igualada, d’Igualada, amb codi 08019551,
contra la Resolució EDU/1629/2006, de 22
de maig, per la qual s’eleva a definitiva la
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Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.199.032)

RESOLUCIÓ EDU/2547/2006, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 7 de juliol de 2006, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Inmaculada
Concepción, de Barcelona, contra la Resolució EDU/1629/2006, de 22 de maig.
Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es
van resoldre amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil.
D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució es va atorgar al centre Inmaculada Concepción, amb codi 08005990, entre d’altres,
el concert educatiu per 1 unitat de primer
curs, 1 unitat de segon curs i 1 unitat de
tercer curs d’educació infantil segon cicle,
alhora que se li denegava 1 unitat de primer
curs d’educació infantil segon cicle.
Per la Resolució EDU/1629/2006, de 22
de maig (DOGC núm. 4642, de 26.5.2006),
que eleva a definitiva la Resolució EDC/639/
2006, de 14 de març, es va confirmar el
concert educatiu aprovat provisionalment
per l’esmentada Resolució.
Contra aquesta Resolució, el centre Inmaculada Concepción va interposar un recurs de reposició, pel qual sol·licitava concert per a 1 unitat més de primer curs
d’educació infantil segon cicle, que s’ha
estimat per la Resolució de 7 de juliol de
2006.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
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—1 Donar publicitat a la Resolució de 7
de juliol de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Inmaculada Concepción, de Barcelona, amb
codi 08005990, contra la Resolució EDU/
1629/2006, de 22 de maig, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDC/639/2006,
de 14 de març.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 1 unitat més de primer curs d’educació
infantil segon cicle per al curs 2006-2007.
—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 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.
Barcelona, 19 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució d’11
de juliol de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Paidos, de Sant Fruitós de Bages, amb codi
08026247, contra la Resolució EDU/1629/
2006, de 22 de maig, per la qual s’eleva a
definitiva la Resolució EDC/639/2006, de 14
de març.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 1 unitat més de primer curs d’educació
infantil segon cicle per al curs 2006/07.
—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 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.

(06.199.028)
Barcelona, 19 de juliol de 2006
RESOLUCIÓ EDU/2548/2006, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Resolució d’11 de juliol de 2006, del recurs de
reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Paidos, de
Sant Fruitós de Bages, contra la Resolució
EDU/1629/2006, de 22 de maig.
Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es
van resoldre amb caràcter provisional les
modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als
nivells obligatoris i per als ensenyaments
d’educació infantil.
D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució es va atorgar al centre Paidos, amb codi
08026427, entre d’altres, el concert educatiu per 2 unitats de primer curs, 2 unitats de
segon curs i 1 unitat de tercer curs d’educació infantil segon cicle.
Per la Resolució EDU/1629/2006, de 22
de maig (DOGC núm. 4642, de 26.5.2006),
que eleva a definitiva la Resolució EDC/639/
2006, de 14 de març, es va disminuir 1 unitat
de primer curs d’educació infanti de segon
cicle.
Contra aquesta Resolució, el centre Paidos va interposar un recurs de reposició, pel
qual sol·licitava concert per aquesta unitat
disminuïda de primer curs d’educació infantil
segon cicle, que s’ha estimat per la Resolució d’11 de juliol de 2006.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.199.030)

deixa de formar part de la zona escolar rural
esmentada.
El CEIP Serra de Coll Bas, de Carme, codi
08015648, passa a ser la nova seu de la
zona escolar rural.
Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar
2006-2007.
Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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 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, 19 de juliol de 2006

RESOLUCIÓ EDU/2549/2006, de 19 de juliol, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Tres Branques.
La continua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització aconsellen
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modificació de la zona escolar rural
Tres Branques.
Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària afectats, i segons amb el que
s’estableix a l’article 49 del Reglament orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.06.1996).
A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
Article 1
Modificar la composició de la zona escolar rural Tres Branques, amb codi 08058817,
del Bruc (Anoia), en el sentit següent:
El CEIP El Bruc, codi 08014814, del Bruc,
2500
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RESOLUCIÓ EDU/2550/2006, de 18 de juliol, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Montsant-Ribera.
La continua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització aconsellen
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modificació de la zona escolar rural
Montsant-Ribera.
Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària afectats, i segons el que
preveu a l’article 49 del Reglament orgànic
dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, aprovat pel
Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC
núm. 2218, de 14.6.1996);
A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
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Article 1
Modificar la composició de la zona escolar rural Montsant-Ribera, amb codi
43009060, de la Bisbal de Falset (Priorat),
en el sentit següent:
El CEIP 1 d’abril, amb codi 43005479, de
la Palma d’Ebre, deixa de formar part de la
zona escolar rural esmentada.
Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar
2006-2007.
Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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 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, 18 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.194.030)

RESOLUCIÓ EDU/2551/2006, de 19 de juliol, per la qual es suprimeix la zona escolar
rural de Bat a Bat.
La continua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització aconsellen
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient la supressió de la zona escolar rural
de Bat a Bat.
Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària que integren aquesta zona
escolar rural i segons amb el que s’estableix
a l’article 49 del Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC núm.
2218, de 14.6.1996).
A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
Article 1
Suprimir la zona escolar rural de Bat a Bat,
amb codi 08056778, de Vallbona d’Anoia.
Article 2
Els afectes acadèmics i administratius es
consideraran des de la fi del curs escolar
2005-2006.
Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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 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, 19 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.195.004)

RESOLUCIÓ EDU/2544/2006, de 20 de juliol, de nomenament de personal funcionari per ocupar diversos llocs de treball del
Departament d’Educació i Universitats
(convocatòria de provisió núm. ED/014/06).
Vista la Resolució EDC/977/2006, de 4
d’abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de
diversos llocs de treball del Departament
d’Educació (convocatòria de provisió núm.
ED/014/06), publicada al DOGC núm. 4613,
de 12.4.2006, i modificada per la Resolució
EDC/1406/2006, de 8 de maig (DOGC núm.
4633, de 15.5.2006);
De conformitat amb la proposta de la
Junta de Mèrits i Capacitats;
En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:
—1

Nomenar els funcionaris i funcionàri2501

es que s’esmenten tot seguit per ocupar el
lloc de treball que en cada cas s’especifica:
Sra. Caterina Casado Latorre, cap del
Servei d’Organització del Currículum de la
Formació Professional i dels Ensenyaments
Esportius (FPSV-261).
Sr. Ramón Prujà Noé, cap del Servei d’Informació i Orientació Professional (FPSV262).
Sr. Ferran Castrillo Rey, cap del Servei de
Suport a la Gestió dels Centres de Formació Professional i Ensenyaments Esportius
(FPSV-263).
Sra. Maria Àngels Font Burés, cap del Servei de Programes Internacionals de Formació Professional (FPSV-264).
Sra. Maria Sala Castellà, cap del Servei
de Gestió Econòmica Administrativa (FPSV265).
Sra. Maria Teresa Badia Martínez, cap del
Servei de Gestió de la Formació de Persones Adultes (FPSV-266).
Sra. Josefina Piqué Queixalós, cap de la
Secció d’Atenció a l’Alumnat de Formació
Professional i d’Ensenyaments Esportius
(FPSC-267).
Sra. Lluïsa Nicolau Galindo, responsable
d’Innovació Educativa de Persones Adultes
(FPSG-268).
Sra. Manuela Julia Merino Alcántara, responsable de l’Àrea de Qualificacions (FPSG269).
Sr. Carlos Domenech Freixanet, responsable de l’Àrea de Formació (FPSG-270).
Sr. Àngel Farrés Miravet, responsable de
l’Àrea d’Acreditació de la Competència
(FPSG-271).
Sra. Marta Duñach Masjuan, cap del
Servei de Programació i Avaluació (OESV272).
Sra. Rosa Maria Securún Fuster, cap del
Servei de Programes d’Innovació Educativa
(OESV-273).
Sra. Carme Altés Riera, cap del Servei de
Recursos Pedagògics (OESV-274).
Sr. Pere Mayans Balcells, cap del Servei
d’Ensenyament del Català (OESV-275).
Sra. Blanca Nieves Morán Medina, cap del
Servei d’Interculturalitat i Cohesió Social
(OESV-276).
Sra. Maria Dolors Fenosa Miret, cap de la
Secció de Registre de Centres i Títols
(CESC-278).
Sr. Salvador Moncunill Gras, cap de la
Unitat de Planificació (CESG-279).
—2 Es declara deserta la provisió del lloc
de cap de la Unitat d’Ensenyaments d’Arts
Plàstiques i Disseny.
—3 El personal funcionari que es relaciona tot seguit cessa del lloc que en cada cas
s’indica com a conseqüència del nomenament resolt al punt primer:
Sra. M. Teresa Badia Martínez cessa del
lloc de treball de cap de la Secció de Centres i Professorat.
Sra. Lluïsa Nicolau Galindo cessa del lloc
de treball de cap de la Secció d’Avaluació
de Programes Formatius.
Sr. Salvador Moncunill Gras cessa del lloc
de treball de cap de la Secció de Gestió de
Personal Docent dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació al Vallès Occidental.

Full de disposicions i actes administratius

—4 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona o bé
davant el del seu domicili, en el termini de
dos mesos, a comptar de l’endemà de la
seva notificació, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament un 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
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 que es
consideri convenient per a la defensa dels
propis interessos.
Barcelona, 20 de juliol de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.199.111)

RESOLUCIÓ EDU/2554/2006, de 26 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques
que preveu la Resolució EDC/137/2006, de
26 de gener, de convocatòria de proves per
a la provisió de places de funcionaris docents.
De conformitat amb el que estableix la
base 10 de la Resolució EDC/137/2006, de
26 de gener (DOGC núm. 4562, de
31.1.2006), per la qual es regula la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, és procedent
reglamentar la fase de pràctiques prèvia al
nomenament com a funcionaris de carrera
dels aspirants que han superat el procés
selectiu i que seran nomenats funcionaris
en pràctiques.
En virtut d’això,

Resolc:
—1 Fase de pràctiques
La fase de pràctiques serà tutelada, formarà part del procés selectiu i tindrà per
objecte la valoració de l’aptitud per a la
docència dels aspirants que han estat seleccionats.
Es realitzarà a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l’exercici de la funció docent amb
validesa acadèmica.
La durada de la fase de pràctiques serà
de sis mesos però amb un període d’avalu-

ació mínim de tres mesos d’activitat docent.
Si hi ha hagut absències justificades d’algun aspirant, aquest període mínim s’haurà
de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació.
—2 Comissions qualificadores
2.1 Per tal d’avaluar i qualificar la fase
de pràctiques dels funcionaris que les duen
a terme destinats en centres docents, es
constituirà a cada servei territorial una comissió qualificadora composta pels membres següents:
L’/la inspector/a en cap, que actuarà com
a president/a, o la persona en qui delegui.
Dos inspectors/es d’educació designats/
ades per l’inspector/a en cap.
Un/a director/a d’un centre docent designat/ada pel/per la director/a dels serveis territorials.
El/la cap de la Secció de Gestió de Personal que actuarà com a secretari/ària.
Si un cop constituïda la comissió, en cas
que al/a la president/a o a dos o més vocals els sigui impossible comparèixer, el/la
director territorial designarà els suplents.
2.2 Per tal d’avaluar i qualificar la fase
de pràctiques dels funcionaris que les duen
a terme destinats en serveis educatius o en
altres llocs de treball diferents dels recollits
a la base anterior, es constituirà una comissió qualificadora composta pels membres
següents:
El/la cap d’Inspecció de Planificació i Coordinació de la Subdirecció General de la
Inspecció d’Educació, que actuarà com a
president/a, o la persona en qui delegui.
Tres inspectors/es designats/ades pel/per
la subdirector/a general de la Inspecció
d’Educació.
El/la cap del Servei de Selecció del Personal Docent.
Si un cop constituïda la comissió, en cas
que al president o a dos o més vocals els
sigui impossible comparèixer, la directora
general de Personal Docent designarà els
suplents.
2.3 Les comissions es constituiran durant la primera quinzena del mes de setembre. De l’acte de constitució es redactarà
l’acta corresponent, que serà signada per
tots els membres que la constitueixen i tramesa a la Direcció General de Personal
Docent.
2.4 Durant la segona quinzena del mes
de setembre a cada servei territorial es farà
pública al tauler d’anuncis la composició de
la comissió qualificadora corresponent.
Quant a la composició de la comissió qualificadora prevista a la base 2.2 d’aquesta
Resolució, es farà pública al tauler d’anuncis del Departament d’Educació i Universitats, Via Augusta, 202-226, de Barcelona,
en el mateix termini assenyalat al paràgraf
anterior.
2.5 Els membres de les comissions qualificadores estaran subjectes a les causes
d’abstenció i recusació que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
—3 Actuacions dels/de les tutors/es de
pràctiques i dels/de les directors/es dels
centres o serveis educatius
2502

3.1 A cada aspirant destinat en un centre docent se li assignarà un/a tutor/a per a
la fase de pràctiques amb les funcions següents:
Informar l’aspirant respecte de l’organització i el funcionament del centre i dels seus
òrgans de govern i de participació, la coordinació didàctica establerta pel centre, i del
projecte educatiu i curricular del centre.
Assessorar l’aspirant respecte de la implementació de la programació didàctica i
de l’adequació a les característiques de
l’alumnat del centre.
Facilitar suport i estratègies a l’aspirant
per poder desenvolupar la seva tasca professional amb plena satisfacció.
Assistir a les classes que imparteixi l’aspirant si ho considera convenient per a la
realització de les seves funcions.
3.2 Els/les directors/es dels centres docents on hagin estat destinats els aspirants
seleccionats per realitzar la fase de pràctiques proposaran els mestres i professors
que han d’exercir les funcions de tutors.
Aquesta proposta s’ha de trametre al/a
la director/a dels serveis territorials, qui la
farà arribar a la comissió qualificadora corresponent abans del 15 de setembre de
2006, per tal que aquesta procedeixi al
nomenament dels tutors.
Els tutors seran nomenats entre els funcionaris docents de carrera del mateix cos
que l’aspirant o d’un cos superior que estiguin destinats al centre en què l’aspirant realitzi les pràctiques. En el cas de professors
d’ensenyament secundari, la tutorització de
les pràctiques correspondrà al/a la cap del
departament on hagi estat assignat el funcionari en pràctiques, sempre que el/la cap
del departament sigui un funcionari del
mateix cos que l’aspirant o d’un cos superior. En el cas que no ho sigui, la tutorització correspondrà, sempre que sigui possible, a un altre professor del departament que
sigui del mateix cos que l’aspirant o d’un
cos superior. Quan no hi hagi cap altre professor del departament que pugui realitzar
la tutoria el director del centre haurà de
proposar un altre professor del centre del
mateix cos que l’aspirant o d’un cos superior.
3.3 A cada aspirant destinat en un servei educatiu se li assignarà un tutor per a la
fase de pràctiques amb les funcions següents:
Informar l’aspirant respecte de l’organització del treball, el funcionament del servei
educatiu i la coordinació establerta.
Assessorar l’aspirant respecte de la planificació de les actuacions.
Facilitar suport i estratègies a l’aspirant
per poder desenvolupar la seva tasca professional amb plena satisfacció.
3.4 Els directors dels serveis educatius
on hagin estat destinats els aspirants proposaran els mestres i professors que han
d’exercir les funcions de tutors.
Aquesta proposta s’ha de trametre a la
comissió qualificadora esmentada en la base
2.2 d’aquesta Resolució abans del 15 de
setembre de 2006, per tal que aquesta procedeixi al nomenament dels tutors.
Els tutors seran nomenats entre els funcionaris de carrera del mateix cos o superior que l’aspirant, destinats, sempre que
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sigui possible, al mateix servei educatiu o
programa.
3.5 En cas que els tutors detectin una
notòria manca d’aptitud de l’aspirant, tot i
haver-li facilitat suport i estratègies per desenvolupar la seva tasca professional, caldrà
que ho comuniquin al director del centre o
servei educatiu, el qual haurà d’establir
mesures de millora. El/la director/a del centre docent o servei educatiu informarà a
l’inspector/a en cas de detectar una notòria manca d’aptitud en l’aspirant i no s’hagi
observat millora en les actuacions de seguiment de les mesures establertes.
—4 Avaluació dels aspirants. Comissió
d’avaluació
4.1 Finalitzada la fase de pràctiques, el/
la tutor/a i el/la director/a del centre docent
elaboraran informes de valoració sobre
l’exercici de la tasca docent duta a terme
per l’aspirant en relació amb els criteris
establerts a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Quant als aspirants destinats en un servei educatiu, els informes de valoració es
faran en relació amb els criteris establerts a
l’annex 2.
4.2 Per tal d’avaluar la fase de pràctiques realitzada per l’aspirant, es constituirà
una comissió d’avaluació formada pel/per
la seu/va tutor/a, el/la director/a del centre
o servei educatiu on hagi tingut la destinació provisional, i l’inspector/a del centre o
servei educatiu que la presideix.
La comissió d’avaluació analitzarà els informes de valoració del tutor i del director i
aquella documentació del centre relacionada amb l’avaluació de l’aspirant que consideri pertinent. La comissió podrà sol·licitar
als aspirants un informe final per tal que
valorin les dificultats que han trobat i els
suports rebuts en el desenvolupament de
la seva activitat. L’inspector/a del centre
emetrà el corresponent informe.
4.3 Les comissions d’avaluació aixecaran una acta d’avaluació dels aspirants amb
la proposta de qualificació d’apte o no apte.
Aquesta acta s’ha de trametre a la comissió qualificadora corresponent abans de l’11
de maig de 2007 tot adjuntant els informes
del/de la tutor/a, del/de la director/a, de
l’inspector/a, i de l’aspirant, si escau.
—5 Qualificacions dels aspirants
Tal com preveu la base 10 de la Resolució EDC/137/2006, de 31 de gener, finalitzada la fase de pràctiques, les comissions
qualificadores avaluaran a cadascun dels
aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d’apte o no apte.
L’avaluació dels aspirants serà efectuada
per la comissió qualificadora a partir de les
actes de les comissions d’avaluació de cada
centre o servei educatiu on han estat destinats els aspirants. Així mateix tindrà en
compte, si escau, l’assistència al curs de
formació esmentat a la base 6 d’aquesta
Resolució.
La comissió qualificadora dels aspirats
destinats en centres docents lliurarà a la
direcció dels Serveis Territorials l’acta de
qualificació de les pràctiques amb la relació
dels funcionaris i la qualificació corresponent, el qual la trametrà a la Direcció General de Personal Docent.

La comissió qualificadora dels aspirants
destinats en serveis educatius trametrà l’acta de qualificació de les pràctiques amb la
relació dels funcionaris i la qualificació corresponent, a la Direcció General de Personal Docent.
Les comissions donaran per acabades les
seves actuacions en el moment en què hagin
estat qualificats tots els funcionaris en pràctiques que prestin serveis en els centres
docents o serveis educatius.
Sens perjudici del que estableix la base 9
d’aquesta Resolució, l’acta de qualificació
de les pràctiques haurà de ser tramesa a la
Direcció General de Personal Docent abans
del 31 de maig de 2007, amb les excepcions que es puguin derivar del que s’estableix a la base 7.
—6 Curs de formació
Els funcionaris en pràctiques que el 31
d’agost de 2006 hagin prestat menys de 6
mesos de serveis en centres docents públics dependents del Departament d’Educació i Universitats hauran d’assistir necessàriament a un curs de formació específics
per als funcionaris en pràctiques, organitzat per la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa del Departament
d’Educació i Universitats. El calendari dels
cursos es podrà consultar per Internet a
http://www.xtec.net/formacio. La durada
del curs serà de 15 hores.
—7 Funcionaris en pràctiques declarats no
aptes
La Direcció General de Personal Docent,
d’acord amb les actes de les diferents comissions qualificadores, comunicarà als funcionaris en pràctiques declarats no aptes
aquesta circumstància, i obrirà un termini de
deu dies per presentar al·legacions, d’acord
amb el que estableix l’article 79 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Transcorregut aquest termini, la directora general de
Personal Docent dictarà la resolució que es
trametrà a la comissió qualificadora afectada i a l’interessat.
Els funcionaris en pràctiques declarats no
aptes podran incorporar-se amb els seleccionats de la següent promoció per repetir,
per una única vegada, la fase de pràctiques
en els termes que estableix la base 10.3 de
la Resolució EDC/137/2006, de 31 de gener.
—8 Finalització de la fase de pràctiques
Amb data 1 d’abril de 2007 hauran finalitzat la fase de pràctiques els funcionaris
en pràctiques que hagin estat en servei actiu
en el cos docent durant un període superior
o igual a sis mesos i amb un període d’avaluació mínim de tres mesos. Si hi ha hagut
absències justificades d’algun aspirant,
aquest període s’haurà de completar fins als
tres mesos abans que la comissió emeti la
seva qualificació.
Els funcionaris en pràctiques que el dia 1
d’abril de 2007 hagin estat en actiu en el
cos docent durant un temps inferior a sis
mesos o que no hagin realitzat un període
d’avaluació mínim de tres mesos hauran de
completar tant el període mínim de sis
mesos en servei actiu com el d’avaluació
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mínim de tres mesos abans de ser avaluats. La seva qualificació es formalitzarà tan
bon punt s’hagin complert els períodes esmentats. A aquests efectes, les comissions
es consideraran constituïdes amb caràcter
permanent fins que hagin avaluat els funcionaris en pràctiques que tinguin assignats.
En qualsevol cas les seves actuacions finalitzaran el 31 d’agost de 2007.
—9 Tot el que s’estableix a les bases anteriors d’aquesta Resolució és d’aplicació
als mestres i professors que van superar els
processos selectius en convocatòries anteriors a la de l’any 2006 i que, degudament
autoritzats, no es van incorporar a la realització de la fase de pràctiques durant el
període que els corresponia, per causes
legals.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la directora general de Personal
Docent o davant el conseller d’Educació i
Universitats en el termini d’un mes comptat
a partir de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 26 de juliol de 2006
Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

ANNEX 1
Criteris que regiran en l’avaluació de la competència docent dels funcionaris docents en
fase de pràctiques
A. Planificació de l’activitat docent.
B. Desenvolupament de l’activitat docent.
C. Gestió de l’aula.
D. Seguiment dels aprenentatges dels
alumnes, decisions preses per afavorir-ne la
millora.
E. Capacitat de relació i comunicació
amb els alumnes i amb les seves famílies.
F. Participació en les activitats del centre.
Compliment de l’horari personal: assistència, puntualitat.
Aspectes a tenir en compte en la valoració d’aquests criteris
A. Planificació de l’activitat docent.
Realització de la programació didàctica
seguint els criteris acordats pel centre, amb
especial atenció als criteris d’avaluació: programació de la matèria, planificació de les
activitats d’ensenyament/aprenentatge i
d’avaluació, previsió de materials curriculars.
B. Desenvolupament de l’activitat docent.
Organització de la sessió d’ensenyament/
aprenentatge, intervenció didàctica, ús i varietat de recursos didàctics.
Adaptació de la programació als seus
alumnes, atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

Full de disposicions i actes administratius

C. Gestió d’aula.
Manteniment d’un ambient d’aprenentatge a l’aula, afavoriment de la convivència,
resolució de conflictes etc.
D. Seguiment dels aprenentatges dels
alumnes, decisions preses per afavorir-ne la
millora.
Aplicació dels criteris d’avaluació, registre dels aprenentatges, decisions de millora
adoptades a partir de l’anàlisi dels resultats
d’avaluació, assoliment dels objectius programats.
E. Capacitat de relació i comunicació
amb els alumnes i amb les seves famílies.
Relacions fluïdes amb els alumnes i amb
les seves famílies, si escau: disponibilitat,
informació periòdica i significativa en relació al funcionament del centre i al procés
d’aprenentatge dels alumnes.

F. Participació en les activitats del centre.
Integració en el claustre, treball en equip,
coordinació, participació en les activitats del
departament didàctic/seminari, dels equips
de cicle, equip docent.

ANNEX 2
Criteris que regiran en l’avaluació de la competència docent dels funcionaris docents en
fase de pràctiques destinats en serveis
educatius
A. Planificació de l’activitat.
Planificació de les activitats seguint els criteris acordats pel servei educatiu

Compliment del pla anual d’actuació.
Suport als centres i al professorat.
Adequació de les intervencions a les necessitats dels centres.
Capacitat de relació i comunicació amb
els equips directius i el professorat dels
centres.
C. Participació en les activitats del servei educatiu.
Integració en el servei educatiu: treball en
equip, coordinació, participació en les activitats del pla d’actuació, relacions fluïdes.
Compliment de l’horari personal: assistència, puntualitat.
(06.206.145)

B. Desenvolupament del pla anual d’actuació.
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