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CORRECCIÓ D’ERRADA a la 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 nú-
mero 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 (DOGC núm. 4674, pàg 30677, de
12.7.2006).

Havent observat una errada en la Resolu-
ció esmentada, tramesa al DOGC i publica-
da al núm. 4674, pàg. 30677, de 12.7.2006,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la signatura, on diu:
“Montserrat Vilalta Casas”,

ha de dir:
“Montserrat Casas Vilalta”.

Barcelona, 12 de juliol de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.193.043)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDU/2329/2006, de 3 de juny, de nomena-
ment de personal funcionari per ocupar di-
versos llocs de treball del Departament
d’Educació i Universitats (convocatòria de
provisió EDC/013/06) (DOGC núm. 4676,
pàg. 30930, de 14.7.2006).

Havent observat una errada al text de la
Resolució EDU/2329/2006, de 3 de juny, pu-
blicada al DOGC núm. 4676, pàg. 30930, de
14.7.2006, se’n detalla la correcció corres-
ponent.

En el punt 3 de la Resolució on diu:
“–3 El personal funcionari que es relaci-

ona 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.”,

ha de dir:
“–3 El personal funcionari que es relaci-

ona 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.

”Sra. Núria Ivern Salvà cessa del lloc de
cap del Servei de Gestió d’Inversions.”.

Barcelona, 19 de juliol de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.199.112)

EDICTE de 25 de juliol de 2006, mitjançant
el qual se sotmet a informació pública el
Projecte de decret pel qual es regulen els
ensenyaments de formació professional en
la modalitat a distància.

El Departament d’Educació i Universitats
està tramitant el Projecte de Decret pel qual
es regulen els ensenyaments de formació
professional en la modalitat a distància.

Amb la finalitat de donar participació als
c iu tadans en e l  procés d’e laborac ió
d’aquest projecte es sotmet a informació
pública, durant el termini de 20 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la data de
publ icació d’aquest Edicte a l  DOGC,
d’acord amb el que disposa l’article 64 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú.

El projecte es pot examinar, en hores
d’oficina, a la seu central del Departament
d’Educació i Universitats (Via Augusta, 202-
226, 08021 Barcelona) i als seus serveis
territorials de Barcelona I (ciutat) (Paral·lel,
71-73, 08004 Barcelona); Barcelona II (co-
marques) (Casp, 15, 08010 Barcelona); Baix
Llobregat-Anoia (Laureà Miró, 328-330,
08980 Sant Feliu de Llobregat); Vallès Oc-
cidental (Marquès de Comil las, 67-69,
08202 Sabadell); Tarragona (Sant Francesc,
7, 43003 Tarragona); Terres de l’Ebre (c.
Providència, 5-9, 43500, Tortosa), Lleida
(Pica d’Estats, 2, 25003 Lleida), i a Girona
(Ultònia, 13, 17002 Girona), o bé consultant
la pàgina web del Departament d’Educació
i Universitats (http://www.gencat.net/educa-
cioiuniversitats), per tal que els interessats
el puguin examinar i formular-hi les al·-
legacions que considerin oportunes.

Barcelona, 25 de juliol de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.205.025)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament de
353 taules per a les aules de ciència de
primària TIC amb destinació als centres edu-
catius públics de Catalunya (exp. 2041/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 2041/06.

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

ment de 353 taules per a les aules de cièn-
cia de primària TIC amb destinació als cen-
tres educatius públics de Catalunya.

b) Termini d’execució: 30 dies a partir de
la data de signatura del contracte.

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

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
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—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 45.890,00 euros (IVA

inclòs).
Preu unitari: 130,00 euros (IVA inclòs).

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

—6 Requisits específics del contractista
a) Declaració de la xifra de negocis glo-

bal 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 liciti, relacionant
els principals subministraments efectuats
durant aquest període, indicant import,
dates i destinació pública o privada, amb
els corresponents certificats.

b) Descripció de l’equip tècnic, material
i instal·lacions de què disposa l’empresa per
a la realització del contracte.

—7 Criteris de valoració
Veure punt 10.1 del plec de clàusules ad-

ministratives.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

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

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: el dia 28

d’agost de 2006, sempre i quan s’hagin
complert 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 pro-
per dia hàbil.

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

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació i Univer-

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

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

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

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

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

versitats-Serveis Centrals.

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

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

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

e) Hora: 10 h.

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

—12 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra del material.

Barcelona, 19 de juliol de 2006

Francesc Vida i Pla
Secretari general

(06.201.002)

ORDRE EDU/391/2006, de 24 de juliol, de
creació de nous camps d’aprenentatge del
Departament d’Educació i Universitats.

Els camps d’aprenentatge són serveis
educatius del Departament d’Educació i Uni-
versitats que ofereixen a l’alumnat dels cen-
tres educatius no universitaris la possibilitat
de desenvolupar aspectes del currículum
escolar que requereixen un treball fora de
l’aula, en un medi singular de Catalunya,
natural o cultural, d’acord amb els contin-
guts de l’educació ambiental.

La demanda i el bon nivell pedagògic
d’aquests serveis fan necessària la creació
de nous camps d’aprenentatge que ampliïn
l’oferta de coneixement d’indrets singulars
que permetin treballar objectius i continguts
del currículum en un lloc específic, amb unes
instal·lacions i uns recursos adequats.

Així doncs, atès el Decret 155/1994, de
28 de juny, pel qual es regulen els serveis
educatius del Departament d’Educació i
Universitats, i a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Es creen els camps d’aprenentatge que

es detallen a l’annex d’aquesta Ordre, amb
l’emplaçament que s’hi esmenta.

Article 2
La Direcció General d’Ordenació i Inno-

vació Educativa adoptarà les mesures ne-
cessàries per posar en funcionament els
nous serveis educatius.

Barcelona, 24 de juliol de 2006

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

ANNEX

CAMPS D’APRENENTATGE

Comarca: Alt Empordà.
Servei Territorial: Girona.
Denominació: Camp d’aprenentatge Em-
púries.
Localitat: l’Escala.

Comarca: Baix Penedès.
Servei Territorial: Tarragona.
Denominació: Camp d’aprenentatge Pau
Casals-El Vendrell.
Localitat: Coma-ruga, El Vendrell.

Comarca: La Noguera.
Servei Territorial: Lleida.
Denominació: Camp d’aprenentatge de la
Noguera.
Localitat: Sant Llorenç de Montgai.

(06.202.011)

RESOLUCIÓ EDU/2585/2006, de 18 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Escuela de FP Oscus, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre educatiu privat Escuela de
FP Oscus, de Barcelona, en petició de can-
vi de titularitat, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, 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’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Es-
cuela de FP Oscus, de Barcelona, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, 18 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)
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ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08014255.
Denominació: Escuela de FP Oscus.
Adreça: c. Violant d’Hongria, 39-49.
Titular: Oscus.
NIF: G28368736.

S’autoritza el canvi de titularitat del centre
a favor de Fundación Obra Social Cultural So-
peña (Oscus), amb NIF G83915934, amb
efectes a partir de l’inici del curs escolar
2006-2007. El nou titular se subroga en to-
tes les obligacions i els drets dels concerts
educatius subscrits amb el titular anterior. En
conseqüència, els corresponents serveis
territorials del Departament d’Educació efec-
tuaran els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 120 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle
formatiu d’equips electrònics de consum
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

Família de sanitat: cicle formatiu de cures
auxiliars d’infermeria amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família d’imatge personal: cicle formatiu
de perruqueria amb 2 grups amb capacitat
per a 40 llocs escolars; en cap cas un grup
no superarà els 20 llocs escolars.

Família de comunicació, imatge i so: ci-
cle formatiu de laboratori d’imatge, amb 1
grup amb capacitat per a 20 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família de comerç i màrqueting: cicle for-

matiu de gestió comercial i màrqueting amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Família de informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups i amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Família de sanitat: cicle formatiu de do-
cumentació sanitària, amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 20 llocs escolars.

(06.193.081)

RESOLUCIÓ EDU/2586/2006, de 18 de ju-
liol, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació infantil de primer cicle La
Mainada, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
promotor del centre d’educació infantil de
primer cicle La Mainada, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el De-
cret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil
i els requisits dels centres, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil La Mainada, de Barcelona, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 18 de juliol de 2006

P. D. (Resolució EDU/2065/2006,
DOGC de 22.6.2006)

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: 08036160.
Denominació: La Mainada.
Adreça: c. Felip II, 114-116.
Titular: Grau Janè, Rosa.
NIF: 37715623Q.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció infantil La Mainada, de Barcelona, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 3 uni-
tats amb capacitat per a 41 llocs escolars.

(06.194.029)

RESOLUCIÓ EDU/2587/2006, de 19 de
juliol, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Arco, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Educació i Universitats
pel titular del centre docent privat Arco,
de Barcelona, en petició de reducció i am-
pliació de llocs escolars, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; 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’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Arco, de Barcelona, per reducció i amplia-
ció de llocs escolars, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, 19 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

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08041741.
Denominació: Arco.
Adreça: c. Aragó, 135.
Titular: Col. de Enseñanza y Readaptación.
NIF: B58050345.

S’autoritza la reducció de llocs escolars
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau superior: a la família de serveis
socioculturals i a la comunitat, 20 llocs es-
colars del cicle formatiu d’integració social,
amb efectes a partir de la fí del curs 2005-
2006.

S’autoritza l’ampliació de llocs escolars
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau superior: a la família de serveis
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socioculturals i a la comunitat, 20 llocs es-
colars del cicle formatiu 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:

Formació professional de grau mitjà:
Família d’electricitat i electrònica: cicle for-

matiu d’equips electrònics de consum amb
2 grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars, i cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques amb 2 grups amb capaci-
tat per a 40 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 20 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família de serveis socioculturals i a la co-

munitat:
Cicle formatiu d’educació infantil amb 2

grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Cicle formatiu d’integració social amb 2
grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(06.199.033)

RESOLUCIÓ EDU/2588/2006, de 19 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Jaume Viladoms, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als corresponents serveis territorials del De-
partament d’Educació i Universitats pel titular
del centre docent privat Jaume Viladoms, de
Sabadell, en petició de modificació de l’auto-
rització d’obertura per modificació d’ensenya-
ments dels cicles formatius, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el
Reial decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ense-
nyaments de règim general; el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es des-
envolupen determinats aspectes de l’orde-
nació de la formació professional a l’àmbit
del sistema educatiu i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autoritza-
ció dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Jaume Viladoms, de Sabadell, per modifi-
cació d’ensenyaments dels cicles formatius,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al 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, 19 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

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08035805.
Denominació: Jaume Viladoms.
Adreça: c. Cèsar Torres, 1-3.
Altres adreces: c. Doctor Almera, 33.
Titular: Disseny Educatiu, SL.
NIF: B59873760.

S’autoritza la supressió del cicle formatiu
de grau superior desenvolupament i aplica-
ció de projectes de construcció, de la famí-
lia edificació i obra civil, amb efectes a partir
de la fi del curs 2004-2005.

S’autoritza la implantació del cicle forma-
tiu de grau mitjà explotacions de sistemes
informàtics, de la família informàtica, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

amb capacitat per a 120 llocs escolars, ubi-
cades al c. Doctor Almera, 33.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’arts
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 4
unitats de la modalitat de ciències i tecno-
logia amb capacitat per a 140 llocs esco-
lars i 2 unitats de la modalitat d’humanitats
i ciències socials amb capacitat per a 70
llocs escolars, ubicades al c. Doctor Alme-
ra, 33.

Formació professional de grau mitjà:
Família administració, cicle formatiu ges-

tió administrativa, amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars, en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars; fa-
mília electricitat i electrònica, cicle formatiu
equips i instal·lacions electrotècniques amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars; família sanitària, cicle forma-
tiu cures auxiliars d’infermeria, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars, en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars; família informàtica, cicle formatiu
explotacions de sistemes informàtics amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars. Aquests ensenyaments es-
tan ubicats al c. Cèsar Torres, 1-3.

Formació professional de grau superior:
Família administració, cicle formatiu ad-

ministració i finances, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, en cap cas

un grup no superarà els 30 llocs escolars,
cicle formatiu secretariat, amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars, en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars;
família informàtica, cicle formatiu desenvo-
lupament d’aplicacions informàtiques, amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars. Aquests ensenyaments es-
tan ubicats al c. Cèsar Torres, 1-3.

(06.199.031)

ORDRE EDU/393/2006, de 17 de juliol, per
la qual s’aprova l’adscripció de l’Institut de
Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica Ave-
dis Donabedian, com a institut universitari
de recerca, a la Universitat Autònoma de
Barcelona.

L’Insitut de Qualitat Assistencial i Segu-
retat Clínica Avedis Donabedian és titulari-
tat de la Fundació privada sense ànim de
lucre Avedis Donabedian, creada l’any 1989,
per tal de promoure la qualitat assistencial
als centres sanitaris i socials.

L’any 2000, la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Fundació Avedis Donabedian
van acordar la creació de la càtedra de re-
cerca Avedis Donabedian en qualitat assis-
tencial, adscrita a la Facultat de Medicina
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Atès el treball i l’evolució realitzades per
la càtedra esmentada i tenint en compte
l’experiència positiva del projecte desenvo-
lupat per la Fundació Avedis Donabedian,
en data 23 de desembre de 2004 es va
signar un conveni d’adscripció com a insti-
tut universitari de recerca amb la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, i es va sol·licitar
l’adscripció al departament competent en
matèria d’universitats.

De conformitat amb la sol·licitud esmen-
tada, a proposta del Consell Social i amb
l’informe previ del Consell de Govern de
la Universitat Autònoma de Barcelona,
d’acord amb el que estableix l’article 23.2
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya i els estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, a
proposta del director general d’Universi-
tats,

Ordeno:

Article 1
S’aprova l’adscripció de l’Institut de Qua-

litat Assistencial i Seguretat Clínica Avedis
Donabedian, com a institut universitari de
recerca, a la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Article 2
Aquest Institut té com a objectiu el des-

envolupament de la investigació especialit-
zada i la realització d’activitats docents
especialitzades en l’àmbit de la qualitat as-
sistencial.

Article 3
L’Institut Universitari de Qualitat Assisten-

cial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian
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es regirà per la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, per la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya; pels estatuts de la Universitat
Autònoma de Barcelona; pel Reglament de
l’Institut; pel conveni d’adscripció subscrit
entre l’Institut i la Universitat Autònoma de
Barcelona en data 23 de desembre de 2004
i per la resta de normativa vigent que sigui
d’aplicació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de juliol de 2006

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

(06.198.096)

RESOLUCIÓ EDU/2607/2006, de 5 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als corresponents serveis territorials del De-
partament d’Educació i Universitats pel titular
del centre docent privat Xaloc, de l’Hospitalet
de Llobregat, en petició d’autorització de su-
pressió i obertura d’ensenyaments de forma-
ció professional de grau superior, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments es-
colars de règim general; el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats; el Reial decret
362/2004, de 5 de març, pel qual s’esta-
bleix l’ordenació general de la formació pro-
fessional específica i el Reial decret 777/
1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolu-
pen determinats aspectes de l’ordenació de
la formació professional a l’àmbit del siste-
ma educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Xa-
loc, de l’Hospitalet de Llobregat, per supres-
sió i obertura d’ensenyaments de formació
professional de grau superior, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,

en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, 5 de juliol de 2006

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi: 08018561.
Denominació: Xaloc.
Adreça: Gran Via Zona Nord, s/n.
Titular: Centro Cultural y Deportivo Xaloc, SA.
NIF: A08147555.

S’autoritza la supressió del cicle formatiu
de grau superior de desenvolupament de
productes electrònics, de la família d’elec-
tricitat i electrònica, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes
des de la fi del curs 2005-2006.

S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau superior de manteniment i muntatge
d’instal·lacions d’edifici i procés, de la fa-
mília de manteniment i serveis a la produc-
ció, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars, amb efectes des de l’inici del
curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació primària:
24 unitats amb capacitat per a 600 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 24 uni-

tats amb capacitat per a 720 llocs escolars.
Batxillerat: 6 unitats de la modalitat de ci-

ències i tecnologia, amb capacitat per a 210
llocs escolars i 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials, amb capacitat
per a 70 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 4 unitats de la modalitat de ciències
de la naturalesa i la salut amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 2 unitats de la moda-
litat d’humanitats i ciències socials amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família fabricació mecànica
Cicle formatiu de mecanització, amb 2

grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

Família manteniment i serveis a la produc-
ció

Cicle formatiu d’instal·lacions i manteni-
ment electromecànic de maquinària i con-
ducció de línies, amb 2 grups amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars.

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

Formació professional de grau superior:

Família comerç i màrqueting
Cicle formatiu de gestió comercial i màr-

queting, amb 1 grup amb capacitat per a
30 llocs escolars.

Família electricitat i electrònica
Cicle formatiu de sistemes de regulació i

control automàtics, amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

Família informàtica
Cicle formatiu d’administració i sistemes

informàtics, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

Família fabricació mecànica
Cicle formatiu de producció per mecanit-

zació, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars.

Família administració
Cicle formatiu d’administració i finances,

amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Família hoteleria i turisme
Cicle formatiu d’informació i comercialit-

zació turístiques, amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars.

Família manteniment i serveis a la produc-
ció

Cicle formatiu de manteniment i muntat-
ge d’instal·lacions d’edifici i procés, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars

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

(06.184.037)

RESOLUCIÓ EDU/2608/2006, de 5 de ju-
liol, per la qual s’autoritza el cessament d’ac-
tivitats del centre docent privat Patufet, de
Folgueroles.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Patufet, de
Folgueroles, en petició d’autorització de
cessament d’activitats, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 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’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Patufet, de Folgueroles,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 5 de juliol de 2006

P. D. (Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)

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

ANNEX

COMARCA D’OSONA

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Folgueroles.
Localitat: Folgueroles.
Codi: 08053923.
Denominació: Patufet.
Adreça: c. Rambla, 15.
Titular: Llar d’Infants El Patufet, SCCL.
NIF: F62547732.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Patufet, de Folgueroles,
amb efectes a partir de la fi del curs 2004-
2005.

(06.184.039)

RESOLUCIÓ EDU/2609/2006, de 13 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Escola de Dansa Dansa 2001, Gene-
ració Innovadora Segle XXI, de Sant Adrià
de Besòs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Escola de
Dansa Dansa 2001, Generació Innovadora
Segle XXI, de Sant Adrià de Besòs, en pe-
tició d’autorització de canvi de titularitat, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’Educació; el Decret 179/
1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i de dansa, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat

Escola de Dansa Dansa 2001, Generació
Innovadora Segle XXI, de Sant Adrià de
Besòs, per canvi de titularitat, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al 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

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

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Codi: 08059548.
Denominació: Escola de Dansa Dansa 2001,
Generació Innovadora Segle XXI.
Adreça: c. de les Monges, 21.
Titular: Eva Gabarrell Cunillé.
NIF: 46704357H.

S’autoritza el canvi de titularitat que passa
a ser Mónica Gabarell Cunillé, amb NIF
47272086W.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Capacitat simultània per a 46 llocs esco-
lars.

(06.191.177)

RESOLUCIÓ EDU/2602/2006, de 31 de ju-
liol, per la qual es declaren aptes a la fase
de pràctiques i aprovats en el procediment
selectiu corresponent els aspirants nome-
nats funcionaris en pràctiques en diversos
cossos docents.

D’acord amb el que estableix la Resolu-
ció EDC/9/2005, de 7 de gener (DOGC núm.
4298, d’11.1.2005), per la qual es va obrir
convocatòria per a la realització de proves
per a la provisió de places de funcionaris
docents, els aspirants han efectuat el perí-
ode de pràctiques corresponent, regulat per
la Resolució EDC/2340/2005, de 28 de ju-
liol (DOGC núm. 4441, de 4.8.2005).

Atès que l’esmentada Resolució EDC/9/
2005, de 7 de gener, disposa a la base 11
que el Departament d’Educació i Universi-
tats procedirà a publicar la resolució per la
qual es declarin aptes en la fase de pràcti-
ques i aprovats en el procediment selectiu
en acabar la fase de pràctiques, cal fer les
declaracions escaients, tenint en compte

que les comissions qualificadores, consti-
tuïdes a l’empara del que disposa la Reso-
lució EDC/2340/2005, de 28 de juliol, han
avaluat i qualificat la fase de pràctiques dels
que l’han efectuada durant el curs acadè-
mic 2005-2006.

Amb aquesta finalitat, d’acord amb la pro-
posta de la Direcció General de Personal
Docent,

Resolc:

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procediment selectiu convo-
cat per la Resolució ENS/21/2004, de 19 de
gener (DOGC núm. 4052, de 20.1.2004), els
aspirants que figuren a l’annex 1, que van ser
nomenats funcionaris en pràctiques per la
Resolució EDC/2610/2004, de 22 de setem-
bre (DOGC núm. 4230, de d’1.10.2004),
modificada per la Resolució EDC/3264/2004,
de 23 de novembre (DOGC núm. 4272,
d’1.12.2004), i que no van poder ser avaluats
amb la seva promoció atès que durant el curs
acadèmic 2004-2005 van prestar serveis in-
feriors a sis mesos.

—2 Declarar aptes en la fase de pràcti-
ques i aprovats en el procediment selectiu
convocat per la Resolució ENS/21/2004,
de 19 de gener (DOGC núm. 4052, de
20.1.2004), els aspirants que figuren a l’an-
nex 2, que van ser nomenats funcionaris
en pràctiques per la Resolució EDC/2610/
2004, de 22 de setembre (DOGC núm.
4230, d’1.10.2004), modificada per la Re-
solució EDC/3264/2004, de 23 de novem-
bre (DOGC núm. 4272, d’1.12.2004), i que
no van poder ser avaluats amb la seva
promoció atès que tenien concedit l’ajor-
nament de la fase de pràctiques durant el
curs acadèmic 2004-2005.

—3 Declarar apta en la fase de pràctiques
i aprovada en el procediment selectiu con-
vocat per la Resolució ENS/21/2004, de 19
de gener (DOGC núm. 4052, de 20.1.2004),
l’aspirant que figura a l’annex 3, nomenada
funcionària en pràctiques per la Resolució
EDC/2610/2004, de 22 de setembre (DOGC
núm. 4230, d’1.10.2004), modificada per la
Resolució EDC/3264/2004, de 23 de no-
vembre (DOGC núm. 4272, d’1.12.2004),
que van ser declarada no apta durant el curs
acadèmic 2004-2005.

—4 Declarar aptes i aprovats en el procés
selectiu corresponent, els aspirants nome-
nats funcionaris en pràctiques del cos de
mestres i dels cossos de professors d’en-
senyament secundari per Resolució EDC/
2879/2005, de 30 de setembre (DOGC
núm. 4487, d’11.10.2005) modificada per
la Resolució EDC/1293/2006, de 27 d’abril
(DOGC núm. 4628, de 8.5.2006) i la Reso-
lució EDU/2067/2006, de 12 de juny, de
modificació de la Resolució EDC/2879/
2005, de 30 de setembre (DOGC núm.
4661, de 23.6.2006), llevat dels casos que
s’especifiquen en els punts següents.

—5 Els aspirants que es detallen a l’an-
nex 4 no han estat avaluats del període de
pràctiques per tenir concedit l’ajornament
de la fase de pràctiques durant el curs aca-
dèmic 2005-2006.
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—6 Els aspirants que es detallen a l’an-
nex 5 d’aquesta Resolució, que han prestat
serveis durant un període inferior a sis
mesos, establert a la base 14 de la Reso-
lució EDC/2340/2005, de 28 de juliol, de
regulació de la fase de pràctiques, que no
han estat avaluats durant el curs acadèmic
2005-2006 per causes justificades, i, en
conseqüència, hauran de repetir la fase de
pràctiques durant el curs acadèmic 2006-
2007.

—7 Declarar no aptes a la fase de pràcti-
ques els aspirants que es detallen a l’annex
6 d’aquesta Resolució, els quals segons el
que disposa la base 10.3 de la Resolució
EDC/9/2005, 7 de gener, podran incorpo-
rar-se amb els aspirants seleccionats de la
següent promoció per repetir per una única
vegada la fase de pràctiques.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, davant el con-
seller d’Educació i Universitats, en el termi-
ni 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 pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin oportú per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 de juliol de 2006

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

ANNEX 1

Cos de mestres
Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom

75 038444316T ...... Arias López, M. Isabel
113 033931665H ...... Vilar Fontarnau, Montserrat

Especialitat: educació primària, música

N NIF Cognoms i nom

29 044186378C ...... Segura Domínguez, Eva

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional
Especialitat: perruqueria

N NIF Cognoms i nom
8 033954122G ...... Valdivieso Vila, Judit

ANNEX 2

Cos de mestres
Especialitat: educació primària, música

N NIF Cognoms i nom
42 053069598L ...... Cubero Monclús, Andrea

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
Especialitat: música

N NIF Cognoms i nom
4 033947465V ...... Ayats Mialet, Núria

ANNEX 3

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
Especialitat: música

N NIF Cognoms i nom
11 046586929S ...... Pamies Martín, Mireia

ANNEX 4

Cos de mestres
Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom
892 077739119Q ...... Colell Reig, Olga

Especialitat: educació primària, anglès

N NIF Cognoms i nom
22 043425377C ...... Vera Gormaz, Elías Gabriel

Especialitat: educació primària, música

N NIF Cognoms i nom
88 043695105G ...... Solana Perez, Ariadna

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
Especialitat: matemàtiques

N NIF Cognoms i nom
74 046402955H ...... Barbero Liñan, María
100 038083957M ..... Jimenez Jimenez, Maria Jose

Especialitat: geografia i història

N NIF Cognoms i nom
188 039725914S ...... Pala Moncusi, Albert

Especialitat: llengua catalana i literatura

N NIF Cognoms i nom
175 045635003J ...... Gutiérrez García, Laura

Especialitat: música

N NIF Cognoms i nom
47 040347228F ...... Guerra Recas, Lluis

Especialitat: grec

N NIF Cognoms i nom
8 044385773M ..... Ortiz Cano, Antonio Javier

ANNEX 5

Cos de mestres
Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom
334 034748749G ...... Fernández Marques, Meritxell
558 038829520T ...... Bachs Andres, Lidia
784 044197262W ..... Gomez Postigo, Eva Maria

N NIF Cognoms i nom
186 077301107Q ...... Pages Lugo, Raquel
190 046739749T ...... Sastre Gonzalvez, Sandra
318 053061360S ...... Segues Garcia, Marina
650 047711637T ...... Abellan Cavero, Sandra
338 040313576G ...... Turbau Bataller, Cristina

Especialitat: educació especial, pedagogia
terapèutica

N NIF Cognoms i nom

20 046760698L ...... Garcia Salvador, Susana
21 053076275A ...... Gisbert Vico, Marta
33 052421494D ...... Mayne Oteros, M. Carmen
62 079303995H ...... Gispert Bague, Carina
45 040321574K ...... Majo Llopart, Maria Mercè
34 040977723A ...... Nicolàs Gracia, Eva

Especialitat: educació primària, educació fí-
sica

N NIF Cognoms i nom

247 046790621L ...... Manzana Hidalgo, M. Amparo
176 046707344W ..... Pedrosa Cebador, Rosa

Especialitat: audició i llenguatge

N NIF Cognoms i nom

26 046359738H ...... Rossignani de Stefani, Marina
20 046742800S ...... Nabais Simon, Natalia

Especialitat: educació primària, anglès

N NIF Cognoms i nom

7 037332167Q ...... Martinez Merce, Monica
72 038835886H ...... Lorenzo Ferreiro, Margarida
134 077912431T ...... Fuste Roquet, Ester

Especialitat: educació primària, música

N NIF Cognoms i nom

34 043509647H ...... Varela Carballo, Maria Isabel

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
Especialitat: matemàtiques

N NIF Cognoms i nom

5 036984908B ....... Macian Villanueva,
Carles Manuel

Especialitat: anglès

N NIF Cognoms i nom

161 034759152B ...... Morilla Giner, Ines

Especialitat: física i química

N NIF Cognoms i nom

74 033963443X ...... Cintora Yague, Maria A.

Especialitat: llengua catalana i literatura

N NIF Cognoms i nom

59 077990314M ..... Molins Rodriguez, Roser

Especialitat: llengua castellana i literatura

N NIF Cognoms i nom

139 077313643V ...... Adell Carbó, Montserrat

Especialitat: tecnologia

N NIF Cognoms i nom

48 046570352K ...... Comas Bach, Maria

ANNEX 6

Cos de mestres
Especialitat: educació infantil

N NIF Cognoms i nom

717 046821547X ...... Escude Vellido, Esther

Especialitat: educació primària anglès

N NIF Cognoms i nom

208 047733721G ...... Laguna Corripio,
Araceli-Diana

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
Especialitat: anglès
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N NIF Cognoms i nom

39 034745739F ...... Simo Martínez, Manuela

Especialitat: música

N NIF Cognoms i nom

25 037276565M ..... Muñoz Ansuategui, Marta

Especialitat: matemàtiques

N NIF Cognoms i nom

17 039172603S ...... Farre Perez, David

Especialitat: llengua catalana i literatura

N NIF Cognoms i nom

95 044005008M ..... Ruiz Trillo, Daniel

Especialitat: llengua castellana i literatura

N NIF Cognoms i nom

168 046133487H ...... Salvador Lipperheide, Gerardo
92 038104022Z ...... Llagostera Yoldi, Mónica M.

Especialitat: psicologia i pedagogia

N NIF Cognoms i nom

179 046130485Y ...... Salvat Galobardes, Neus

Especialitat: tecnologia

N NIF Cognoms i nom

82 046649575D ...... Ramon Gimenez, Oliver

(06.207.009)

RESOLUCIÓ EDU/2605/2006, de 21 de ju-
liol, de cessament de la directora de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya té com a objectiu l’ava-
luació, l’acreditació i la certificació de la qua-
litat en l’àmbit de les universitats i dels centres
d’ensenyament superior de Catalunya.

Per la Resolució UNI/872/2003, de 9
d’abril, es va designar la senyora Gemma
Rauret i Dalmau directora de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

Malgrat que no ha transcorregut la tota-
litat del període per la qual va ser nomena-
da, la senyora Gemma Rauret i Dalmau ha
manifestat la voluntat de cessar com a di-
rectora de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya per em-
prendre nous projectes professionals.

És per això que, d’acord amb l’article 143
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya,

Resolc:

La senyora Gemma Rauret i Dalmau ces-
sa com a directora de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya amb efectes de 19 de juny de 2006 i
se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 21 de juliol de 2006

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

(06.201.048)

RESOLUCIÓ EDU/2606/2006, de 21 de ju-
liol, de cessament de la presidenta de la
Comissió d’Avaluació de la Qualitat de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya té com a objectiu
l’avaluació, l’acreditació i la certificació de
la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels
centres d’ensenyament superior de Cata-
lunya.

Per Resolució UNI/871/2003, de 9 d’abril,
es va nomenar la senyora Gemma Rauret i
Dalmau presidenta de la Comissió d’Avalu-
ació de la Qualitat de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya.

Atès que la senyora Gemma Rauret i
Dalmau ha manifestat la voluntat de cessar
com a presidenta de la Comissió d’Avalua-
ció de la Qualitat de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya per emprendre nous projectes profes-
sionals;

És per això que, d’acord amb l’article
14.1.a) del Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel
qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya,

Resolc:

Article únic
La senyora Gemma Rauret i Dalmau ces-

sa com a presidenta de la Comissió d’Ava-
luació de la Qualitat de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya, amb efectes de 19 de juny de 2006,
i se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 21 de juliol de 2006

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

(06.201.049)

RESOLUCIÓ EDU/2612/2006, de 27 de ju-
liol, de convocatòria de concurs específic
de mèrits i capacitats per a la provisió del
lloc de responsable d’Infraestructures i Ser-
veis de la Gerència de Serveis Comuns de
l’àmbit d’Universitats i Recerca del Depar-
tament d’Educació i Universitats (convoca-
tòria de provisió núm. ED/901/2006).

D’acord amb el que preveuen el Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes 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 Ge-
neralitat de Catalunya, i altres disposicions
complementàries;

Atès que és vacant el lloc de treball de
responsable d’Infraestructures i Serveis de
la Gerència de Serveis comuns de l’àmbit

d’Universitats i Recerca del Departament
d’Educació i Universitats i vista la proposta
del titular de l’òrgan directiu per a la seva
provisió;

Atesa la vigent relació de llocs de treball
de personal funcionari de l’Administració de
la Generalitat i la descripció del lloc de tre-
ball a proveir, inclosa en el manual d’orga-
nització d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el tràmit d’in-
tervenció corresponent;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Convocar concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió del lloc de res-
ponsable d’Infraestructures i Serveis de la
Gerència de Serveis Comuns de l’àmbit
d’Universitats i Recerca del Departament
d’Educació i Universitats (convocatòria de
provisió núm. ED/901/2006), que es detalla
a l’annex 2.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria
que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolu-
ció.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar, amb caràcter po-
testatiu, recurs de reposició davant el con-
seller d’Educació i Universitats, en el termini
d’un mes comptat a partir de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, o bé recurs conten-
ciós administratiu, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, davant del Jutjat Con-
tenciós Administratiu de Barcelona, o po-
testativament, el corresponent al seu domi-
cili, d’acord amb el que preveuen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, i d’acord amb l’article 46
en relació amb els articles 8.2 i 14 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interpo-
sar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus inte-
ressos.

Barcelona, 27 de juliol de 2006

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

ANNEX 1

Bases

—1 Lloc de treball
Es convoca concurs específic de mèrits i

capacitats per a la provisió del lloc de tre-
ball, les característiques del qual són les que
consten a l’apartat 1 de l’annex 2 d’aques-
ta convocatòria.
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—2 Contingut funcional
El contingut funcional del lloc de treball

objecte de concurs és el que consta a l’apar-
tat 4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convoca-

tòria el personal funcionari al servei de la Ge-
neralitat de Catalunya que compleixi els
requisits i les condicions que estableix la
normativa vigent i, en concret, els que de-
termina la relació de llocs de treball, d’acord
amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex
2 d’aquesta convocatòria, de conformitat
amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot
trobar-se respecte de l’Administració en
qualsevol de les situacions administratives
que preveu la normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el perso-
nal funcionari no integrat que presti serveis
a l’Administració de la Generalitat i que
pertanyi a cossos, escales o places del grup
de titulació en què estigui classificat el lloc
objecte de convocatòria, sempre que com-
pleixi els requisits i les condicions exigits en
la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi el perso-
nal funcionari que pertanyi a cossos, esca-
les o places del grup de titulació en què està
classificat el lloc convocat, als quals no es
va exigir la titulació que assenyala l’article
19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’oc-
tubre.

3.1.3 Per poder participar-hi, el personal
funcionari amb destinació definitiva hauran
d’haver romàs un mínim d’un any en llocs
del mateix nivell des del qual es concursa,
llevat que els llocs a proveir siguin del ma-
teix departament on el funcionari té la des-
tinació definitiva, o quan es concursi des
d’un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi
podran participar en igualtat de condicions
que la resta de participants sempre que
puguin desenvolupar les funcions del lloc de
treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part
en aquesta convocatòria cal estar en pos-
sessió del nivell de suficiència de català (C)
de la Secretaria de Política Lingüística, o
equivalent, del nivell que s’assenyala a
l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que els aspirants no estiguin en
possessió del certificat acreditatiu corres-
ponent, la Junta de Mèrits i Capacitats ava-
luarà mitjançant una prova aquests conei-
xements en relació amb els llocs de treball
a proveir, prèviament a l’elaboració de la
proposta d’admesos i exclosos prevista en
aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10
dies a partir de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds de participació,
s’especificaran als taulers d’anuncis de la
Gerència de Serveis Comuns de l’àmbit
d’Universitats i Recerca del Departament
d’Educació i Universitats i a les adreces
esmentades a la base 4.1 d’aquesta con-
vocatòria el dia, l’hora i el lloc de realització
del mitjà d’acreditació dels coneixements
necessaris de llengua catalana.

No obstant el que s’ha dit anteriorment,
resten exempts de realitzar la prova de co-
neixements de llengua catalana les perso-

nes aspirants que hagin participat i obtin-
gut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic de mèrits i capacitats o
de lliure designació, o de selecció de per-
sonal a l’Administració de la Generalitat en
què hi hagués establerta una prova de ca-
talà del mateix nivell o superior exigit en la
convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar
a la sol·licitud de participació la correspo-
nent acreditació documental.

3.4 En cap cas no podran prendre-hi
part els funcionaris que es trobin en sus-
pensió d’ocupació, ni els traslladats de llocs
de treball com a conseqüència d’expedient
disciplinari mentre durin els efectes corres-
ponents.

Tampoc no podran prendre-hi part els fun-
cionaris en situació diferent de servei actiu
que no hagin romàs el temps mínim exigit
per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data que finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds que estableix la
base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en

aquest concurs s’han de presentar al Regis-
tre general de la Gerència de Serveis Comuns
de l’àmbit d’Universitats i Recerca del De-
partament d’Educació i Universitats, Via
Laietana, 33, 6è 2a, 08003 Barcelona, o a
les delegacions territorials del Govern de la
Generalitat:

Barcelona: V ia Laietana, 14, 08003
Barcelona.

Girona: Gran Via Jaume I, 9, 17001
Girona.

Lleida: Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.
Tarragona: Sant Francesc, 3, 43071

Tarragona.
Terres de l’Ebre: Dr. Ferran, 6-8, Palau Oli-

ver de Boteller, 43500 Tortosa.
O per qualsevol dels mitjans que autorit-

za l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, dins el termini de 15
dies hàbils comptats des de l’endemà de la
data de publicació d’aquesta Resolució de
convocatòria al DOGC.

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vin-
culant per als concursants i només s’adme-
tran renúncies a la participació al concurs
quan es presentin dins els 10 dies hàbils
següents a la finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds, llevat que la Junta
de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les,
una vegada transcorregut el termini esmen-
tat, per causes degudament justificades.

4.3 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) i estarà
a disposició de les persones interessades a
la Gerència de Serveis Comuns de l’àmbit
d’Universitats i Recerca del Departament
d’Educació i Universitats o a les delegaci-
ons territorials del Govern citades a la base
4.1 d’aquesta convocatòria. Igualment la
sol·licitud es pot obtenir en la següent adre-
ça d’Internet: http://gencat.net/governacio-
ap/administracio/doc/espe.doc.

4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar una
declaració dels mèrits i capacitats que s’al·-
leguin, així com un certificat, emès per l’òr-
gan competent en matèria de personal,
acreditatiu dels requisits de participació i
dels mèrits i capacitats al·legats.

4.5 Els aspirants a què fa referència
la base 3.2 han d’adjuntar a la sol·licitud
un informe emès per l’equip oficial de va-
loració de disminucions de l’Institut Cata-
là d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats
pugui avaluar que el funcionari pot des-
envolupar de manera suficient i autònoma
les funcions i tasques del lloc de treball
convocat.

Així mateix, podran demanar l’adaptació
del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adap-
tació no suposi una modificació exorbitant
en el context de l’organització i no sigui in-
compatible amb el contingut del lloc i el
servei públic a prestar.

Aquests candidats podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació o ade-
quació de temps i mitjans materials per a la
realització de les tècniques d’acreditació
dels mèrits i capacitats.

—5 Fases del concurs i proposta de re-
solució

5.1 Els mèrits i les capacitats dels can-
didats per ocupar el lloc convocat es valo-
raran fins a 100 punts. Aquest concurs
consta de dues fases no eliminatòries que
inclouran la totalitat dels mèrits i capaci-
tats especificats en la base 6 d’aquesta
convocatòria. La proposta de resolució re-
caurà en el candidat que obtingui la millor
valoració global.

5.2 En el cas d’empat en el conjunt del
concurs, cal dirimir-lo tenint en compte la
qualificació total obtinguda en la primera
fase d’aquesta convocatòria. Si persisteix
l’empat, es dirimirà en funció de la major
puntuació obtinguda, en primer lloc, per
l’antiguitat, i en segon lloc, per la del grau
personal consolidat.

—6 Mèrits i capacitats a valorar
6.1 Primera fase.
Es valoraran, fins a 65 punts en total, en

relació amb el lloc de treball a proveir, els
mèrits i capacitats següents:

6.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 25 punts,

el treball desenvolupat en funció de l’expe-
riència adquirida, especialment en l’exerci-
ci de funcions semblants a les pròpies del
lloc convocat, tenint en compte el contin-
gut tècnic i l’especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el que es convoca i les
aptituds i habilitats requerides amb especi-
al consideració a l’experiència que consta
a l’apartat 5 de l’annex 2.

6.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran, fins a un màxim de 10 punts,

les publicacions i la docència impartida pels
aspirants i l’assistència i/o aprofitament als
cursos de formació i de perfeccionament
que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc convocat, o amb
habilitats que aquest lloc requereix, en fun-
ció de la seva utilitat, tenint en considera-
ció, especialment, els coneixements que
s’estableixen a l’apartat 5 de l’annex 2.

6.1.3 Grau personal.
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El grau personal consolidat, dins l’inter-
val del grup del lloc convocat, es valorarà
fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la
distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc
convocat: 5 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc con-
vocat: 4 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc
convocat: 3 punts.

6.1.4 Antiguitat.
L’antiguitat en serveis prestats es valora

a raó de 0,80 punts per any complet de
serveis, i a raó de 0,06 punts per mes de
serveis, fins a 15 punts en total.

Es computen els serveis efectius prestats
i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978,
de 26 de desembre, i disposicions concor-
dants, tenint en compte que el temps de
serveis prestats simultàniament només es
computarà una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan

siguin rellevants per al lloc de treball a pro-
veir, es valoren, fins a 5 punts, en funció dels
coneixements requerits, competència i es-
pecialització per a aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions
acadèmiques de nivell inferior que siguin ne-
cessàries per assolir-ne altres de nivell su-
perior que es puguin al·legar com a requisit
o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua cata-
lana.

Pels cursos o certificats de llengua cata-
lana de la Secretaria de Política Lingüística,
o equivalent, acreditatius de coneixements
del nivell superior al requerit i/o pels conei-
xements de llenguatge especialitzat s’ator-
guen fins a 5 punts.

6.2 Sistema d’acreditació de la primera
fase.

Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les
capacitats a què es refereix la base 6.1,
s’aportarà, dins el termini de presentació de
sol·licituds, la documentació següent:

6.2.1 Les dades corresponents als mèrits
i capacitats referents a treball desenvolupat,
grau personal consolidat i antiguitat s’acredi-
taran mitjançant certificat emès a aquest efec-
te per l’òrgan competent en matèria de per-
sonal del departament o de l’administració
pública corresponent, amb referència a la data
de publicació d’aquesta convocatòria.

6.2.2 La resta de dades sobre els mèrits
i capacitats referents a formació i perfecci-
onament, titulacions acadèmiques i conei-
xements de llengua catalana s’acreditaran
mitjançant la certificació corresponent de
l’òrgan competent, llevat que consti còpia
del justificant en l’expedient personal en
aquest departament, cosa que hauran de
fer constar els concursants en la seva sol·-
licitud de participació.

6.3 Data de referència dels mèrits i ca-
pacitats de la primera fase.

La data de referència d’aquests mèrits i
capacitats per a la seva valoració serà la de
la publicació d’aquesta convocatòria al
DOGC, i només es tindran en compte els
mèrits al·legats i justificats dins el termini de
presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase.
Els mèrits i capacitats complementaris

consistents en altres coneixements, es va-

loraran fins a 35 punts en total, per tal de
garantir la selecció del candidat més idoni,
d’acord amb el contingut funcional del lloc
a proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest
apartat els cursos de formació i perfeccio-
nament ni les titulacions acadèmiques ni
coneixements de la llengua catalana, que
s’han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i
6.1.6 d’aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i
capacitats de la segona fase:

Per tal d’acreditar els mèrits i capacitats,
les persones candidates hauran d’elaborar
una memòria, que versarà sobre el contin-
gut funcional del lloc a proveir que consta
al punt 4, de l’annex 2, tenint en compte,
especialment, la informació que consta al
punt 5 de l’annex 2. La memòria ha de
constar de dues parts, una consistent en
una anàlisi de les funcions del lloc convocat
i una altra en una proposta o projecte de
gestió i manteniment d’edificis. Aquest do-
cument ha de tenir una extensió mínima de
10 pàgines i màxima de 20 pàgines DIN A4,
i ha de ser presentat dins el termini màxim
de 10 dies naturals a comptar de l’endemà
de la data de finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds. Així mateix, els
candidats exposaran la memòria davant de
la Junta de Mèrits i Capacitats, i els mem-
bres de la Junta de Mèrits i Capacitats
podran efectuar les preguntes o demanar
els aclariments que considerin oportuns.

—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el

desenvolupament d’aquest procés de pro-
visió d’acord amb el que preveuen els arti-
cles 29 i següents del Decret 123/1997, de
13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capaci-
tats, que està formada per les persones
següents:

Titulars:
Presidenta: Sra. Marta Martinez Mascorda
Vocal: Sr. Marc Viñas Artola
OTPL: Sr. Miquel Subirachs Torné
Suplents:
Presidenta: Sra. Pierina Segalà España
Vocal: Sra. Elena Llargués Segura
OTPL: Sra. M. Angels Mor Gras
7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats

podrà sol·licitar el nomenament d’assessors
especialistes, els quals actuaran amb veu
però sense vot.

—8 Funcions i actuacions de la Junta de
Mèrits i Capacitats

8.1 Les funcions i les actuacions de la
Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran
al que determinen els articles 38 i següents
del Decret 123/1997, de 13 de maig.

8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la
facultat de convocar personalment els can-
didats per tal d’aclarir punts dubtosos dels
mèrits i capacitats o altres aspectes de la
documentació aportada pels interessats
quan ho consideri convenient.

8.3 En general, les actuacions de la
Junta de Mèrits i Capacitats que reque-
reixin notificació als aspirants es faran pú-
bliques en els taulers d’anuncis de la Ge-
rència de Serveis Comuns de l ’àmbit
d’Universitats i Recerca i en les adreces
indicades a la base 4.1 d’aquesta convo-
catòria.

—9 Procediment
9.1 Transcorreguts els terminis previs-

tos de presentació de sol·licituds i de re-
núncies, la Junta de Mèrits i Capacitats ela-
borarà la proposta d’aspirants admesos i
exclosos, amb indicació dels motius d’ex-
clusió, la qual serà exposada d’acord amb
el que estableix la base 8.3.

9.2 En el mateix moment de l’exposició
esmentada a l’apartat anterior, la Junta de
Mèrits i Capacitats anunciarà la realització
de les tècniques d’acreditació de mèrits i
capacitats, establertes a la base 6.5, indi-
cant, amb una antelació mínima de 5 dies,
la data, l’hora i el lloc i, si s’escau, les con-
dicions d’execució.

9.3 Realitzada la valoració dels mèrits i
les capacitats previstos segons els sistemes
d’acreditació que s’han establert, la Junta
de Mèrits i Capacitats elaborarà la propos-
ta provisional de resolució del concurs, la
qual serà exposada a fi i efecte que els in-
teressats puguin formular, en el termini de
deu dies, les observacions o reclamacions
que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats ela-
borarà la proposta definitiva de resolució del
concurs, que elevarà a l’òrgan convocant
per tal que, si escau, l’aprovi i elabori la
resolució definitiva del concurs.

—10 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de

la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests
últims decideixen directament o indirecta-
ment el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procediment,
produeixen indefensió o perjudici irrepara-
ble als drets i interessos legítims, les perso-
nes interessades poden interposar recurs
d’alçada davant el conseller d’Educació i Uni-
versitats, en el termini d’un mes comptat a
partir de l’endemà de la seva exposició pú-
blica, d’acord amb els articles 107, 114 i
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.

—11 Resolució del concurs
11.1 La resolució definitiva del concurs

es dictarà dins el termini màxim de dos
mesos a partir de l’endemà de la finalitza-
ció del termini de presentació de sol·licituds,
i es publicarà al DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irre-
nunciable, llevat que s’hagi obtingut una
altra destinació definitiva mitjançant convo-
catòria pública realitzada en el mateix perí-
ode de temps, per incapacitat sobrevingu-
da, pel fet de passar a una situació diferent
a la d’actiu o per causes excepcionals de-
gudament justificades i apreciades per l’òr-
gan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió,
la persona interessada ha d’acreditar que
té reconeguda la compatibilitat respecte al
nou lloc de treball o manifestar fefaentment
que no està inclosa en cap dels motius
d’incompatibilitats que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser de-
clarat compatible dins un període de deu dies
comptats a partir del començament del ter-
mini de presa de possessió, s’ha de sol·li-
citar l’autorització de compatibilitat. Aquest
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termini s’entén prorrogat fins que es resol-
gui la sol·licitud de compatibilitat.

—12 Terminis de formalització de cessa-
ment i presa de possessió

12.1 La resolució de nomenament com-
portarà, si escau, el cessament en el lloc
anterior.

12.2 El termini per a la presa de pos-
sessió en la nova destinació serà de dos dies
hàbils si no implica canvi de localitat de
residència del funcionari, o de 15 dies si
comporta canvi de localitat de residència,
el qual s’haurà d’acreditar documentalment.

12.3 Aquest termini es computarà a partir
de l’endemà del cessament, el qual s’haurà
d’efectuar dins els tres dies hàbils següents
al de la publicació de la resolució del con-
curs en el DOGC. Quan la resolució esmen-
tada 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 en el DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a
la presa de possessió es podrà prorrogar,
si el funcionari canvia de localitat de resi-
dència, per resolució del secretari general
del departament on ha d’anar destinat el
funcionari, com a màxim per 15 dies més,
quan concorrin circumstàncies degudament
motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que esta-
bleix l’article 76.1 del Decret 123/1997, de
13 de maig, es podrà prorrogar el termini
del cessament fins a un màxim de tres
mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui
indispensable i motivada per les necessitats
del servei.

12.6 A l’efecte de còmput de terminis
de presa de possessió, es consideren la ma-
teixa localitat els municipis els nuclis urbans
dels quals estiguin units sense solució de
continuïtat per raons urbanístiques o simi-
lars i que disposin de serveis de transports
urbans col·lectius comuns.

12.7 Les diligències de cessament i
presa de possessió dels funcionaris que ac-
cedeixin a un lloc de treball s’hauran de
comunicar al Registre general de personal
dins els tres dies hàbils següents a la seva
formalització mitjançant els sistemes infor-
màtics establerts.

ANNEX 2

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable d’Infraestructu-
res i Serveis.
Departament: Educació i Universitats.
Unitat directiva: Gerència de Serveis Co-
muns de l’àmbit d’Universitats i Recerca.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 22.718,40 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació

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

Col·lectiu de cossos: Administració general
i alguns d’Administració especial
Especificació de cossos: cos de gestió
d’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, cos de diplomatura de la Generalitat
de Catalunya, arquitectes tècnics, i cos
superior d’Administració de la Generalitat de
Catalunya, cos de titulació superior de la
Generalitat de Catalunya, arquitectes.

—3 Requisit de coneixement de la llengua
catalana

Nivell de suficiència de català (C) de la Se-
cretaria de Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional

Missió:
Supervisar les obres i instal·lacions de la

Secretaria d’Universitats i Recerca i de qual-
sevol dependència vinculada al Departament
d’Educació i Universitats i relacionada amb
les universitats i la recerca, així com la su-
pervisió i programació dels plans de man-
teniment i serveis d’aquestes dependènci-
es.

Funcions:
Supervisió de les obres i instal·lacions de

la Secretaria d’Universitats i Recerca, així
com de qualsevol dependència vinculada al
Departament d’Educació i Universitats i re-
lacionada amb les universitats i la recerca.

Control i execució dels plans de mante-
niment i conservació de les seves depen-
dències i instal·lacions.

Col·laboració en el disseny i control dels
plans i programes d’actuació preventiva.

Supervisió dels serveis externs de neteja,
transports i missatgeria, reprografia, man-
teniment, trasllats, jardineria i altres de na-
turalesa similar.

Supervisió i control de sistemes de segu-
retat.

Proposta i control de compra de material
moble, d’equips i material fungible.

Proposta dels contractes d’obres, asses-
sories tècniques, serveis, manteniment i
subministraments referents al seu àmbit
d’aplicació i l’elaboració dels plecs de clàu-
sules tècniques, fer el seguiment i control
del compliment de les condicions establer-
tes.

Control, seguiment i suport al Programa
d’inversions universitàries i als Centres de
Recerca.

Supervisió i control pressupostari del Pla
d’inversions universitàries dels projectes,
certif icacions, modificats i l iquidacions
d’obra.

Supervisió de les inversions en reposició,
conservació, adaptació i petites obres.

Tasques bàsiques o activitats:
Coordina la realització de les obres i re-

formes que se li encomanin.
Supervisa el manteniment i conservació

dels edificis i coordina els equips propis i
externs.

Estableix els criteris tècnics de les obres,
instal·lacions elèctriques, de climatització,
telefòniques, aparells elevadors, contrain-
cendis i coordina l’execució.

Proposa, gestiona i executa els contrac-
tes d’obres, serveis i subministraments.

Realitza les sol·licituds d’ofertes en els ex-
pedients adjudicats per procediment nego-
ciat.

Controla els terminis contractuals, redac-
ció d’informes tècnics, pròrrogues, modifi-
cacions, etc.

Elaboració de control d’accessos i plans
de seguretat dels edificis.

Porta a terme la gestió del magatzem i
control d’estocs.

Col·labora en l’elaboració dels plans
d’emergències.

Realitza els trasllats de mobiliari i condi-
cionament dels locals en funció de les ne-
cessitats que produeixin.

Fa el seguiment de l’execució del servei
de neteja del Departament, així com del
servei de jardineria.

Fa el seguiment dels serveis de desinfec-
tacions i desratitzacions en compliment de
la normativa legal.

Elabora la memòria anual de les inversi-
ons en obres, manteniment, serveis i com-
pres.

Supervisa i fa el control pressupostari dels
projectes, certificacions, modificacions i li-
quidacions de les inversions en obres dels
centres de recerca.

Col·labora en l’elaboració del nou Pla d’in-
versions universitàries 2007-2012.

—5 Altres característiques
Altres coneixements:
Sobre coordinació, planificació, costos i

direcció d’obres.
Sobre conducció d’edificació.
Coneixements de procediment adminis-

tratiu
Coneixements en gestió d’instal·lacions.
Experiència en direcció d’equips, en le-

gislació específica d’obres i instal·lacions,
en contractació administrativa i organitza-
ció administrativa.

(06.205.163)

RESOLUCIÓ EDU/2613/2006, de 26 de ju-
liol, per la qual es nomena el president de
la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya té com a objectiu
l’avaluació, l’acreditació i la certificació de
la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels
centres d’ensenyament superior de Cata-
lunya.

De conformitat amb l’article 14.1.a) del
Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel qual s’apro-
ven els Estatuts de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya,
el president o presidenta de la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat és nomenat pel
titular del departament competent en ma-
tèria d’universitats entre persones de reco-
neguts mèrits acadèmics, escoltat el presi-
dent o presidenta de l’Agència.

És per això que, un cop escoltat el pre-
sident de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya,

Resolc:

Nomenar el senyor Javier Bará i Temes
president de la Comissió d’Avaluació de la
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Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

Barcelona, 26 de juliol de 2006

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

(06.207.138)

EDICTE de 21 de juliol de 2006, pel qual
es notifica la resolució en el procediment dis-
ciplinari tramitat a Rafael Antonio Oliva
Holguin.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució de 4 d’abril de
2006 del secretari general d’Educació per
la qual es resol l’expedient disciplinari inco-
at al funcionari docent Rafael Antonio Oliva
Holguin per Resolució de 18 d’octubre de
2005, d’acord amb el que es preveu a l’ar-
ticle 32.5 del Reglament de règim discipli-
nari de la funció pública de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel
Decret 243/1995, de 27 de juny, i a l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, es notifica a la persona interessa-
da que la resolució esmentada és a la seva
disposició a les oficines del Departament
d’Educació i Universitats, Direcció General
de Personal Docent, Servei de Selecció de
Personal Docent, Via Augusta, 202-226,
planta 4 B, 08021 Barcelona, de dilluns a
divendres en horari d’oficina.

Ultrapassats deu dies, a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC, se seguiran les actuacions opor-
tunes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 21 de juliol de 2006

Beatriz Silva Franco
Cap del Negociat de Tramitació
Administrativa de Professorat
d’Ensenyaments Secundaris
i de Règim Especial

(06.201.060)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de serveis (exp. 3115/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 3115/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’ela-

boració, maquetació, impressió, manipula-
ció i distribució de 310.000 exemplars de
dues col·leccions de revistes de jocs de
passatemps en llengua catalana.

b) Termini d’execució: un cop iniciat el
curs 2006-2007 fins al 20 de novembre de
2006.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Preus unitaris: 0,379 euros, IVA inclòs.
Import total: 117.490,00 euros, IVA inclòs.

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

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

ria C.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. En el cas que sigui
necessari acreditar solvència, es presenta-
rà la documentació que demostri que l’em-
presa té un xifra global de negocis d’un
mínim de 470.356,00 euros anuals.

—7 Criteris de valoració
Vegeu el punt 10.1 del plec de clàusules

administratives particulars.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28 d’agost

de 2006, sempre i quan s’hagin complert
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 propo-
sicions es prorrogarà fins al proper dia hà-
bil.

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

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació i Univer-

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

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

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

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

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

versitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 4 de setembre de 2006, amb el

condicionament del punt 9.a) d’aquest
anunci. En el cas que es presentin proposi-
cions per correus, es comunicarà oportu-
nament 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 adjudi-
catària.

—12 Presentació de mostres: les empre-
ses hauran de presentar les mostres espe-
cificades a l’apartat 8 del plec de prescrip-
cions tècniques.

Barcelona, 24 de juliol de 2006

Francesc Vida i Pla
Secretari general

(06.205.149)

RESOLUCIÓ EDU/2642/2006, de 4 d’agost,
per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de llars d’infants
que no van rebre subvenció per la Resolució
EDC/280/2006, de 9 de febrer, per al curs
2005-2006.

La disposició addicional 2.2 de la Llei or-
gànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, preveu que la creació de
centres docents, els titulars dels quals si-
guin les corporacions locals, es realitzarà per
conveni entre aquestes i l’Administració
educativa.

L’Acord de 14 de febrer de 2005 entre el
Departament d’Educació i Universitats i les
entitats municipalistes Federació de Munici-
pis de Catalunya i Associació Catalana de
Municipis i Comarques, per al finançament
de la creació de places públiques de llars
d’infants i per al seu sosteniment, amb l’ob-
jectiu d’impulsar la creació de 30.000 noves
places públiques, estableix en la clàusula
tercera les quantitats que el Departament
d’Educació i Universitats es compromet a
aportar, com a màxim, per a cadascuna de
les places esmentades. L’Acord disposa que
l’import estàndard establert per al finança-
ment del sosteniment de les places de llars
d’infants de titularitat municipal serà com a
màxim de 1.800,00 euros per alumne equi-
valent, sempre que la corporació local es
comprometi mitjançant conveni específic, a
la creació de noves places de llars d’infants.

En el cas que no hi hagi cap compromís
per part de la corporació local de creació
de places de llars d’infants, l’import del fi-
nançament pel  funcionament serà de
1.100,00 euros per alumne equivalent, lle-
vat dels casos en què l’oferta de places de
llars d’infants de titularitat municipal sigui
superior al 30% de la població de 0 a 2 anys
del municipi, en què el finançament de ca-
dascuna d’aquestes places també serà de
1.800,00 euros per alumne equivalent.
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Per Acord del Govern de 5 d’abril de 2005
es va aprovar el finançament de les places
de llars d’infants de titularitat municipal per
a diverses anualitats.

Atès que es van signar diversos convenis
de creació de llars d’infants amb corpora-
cions locals amb efectes durant el curs
2005-2006 i no van rebre subvenció en la
Resolució EDC/280/2006, de 9 de febrer,
per la qual s’atorgaven subvencions a les
corporacions locals titulars de llars d’infants,
per al curs 2005-2006, ara cal subvencio-
nar-les.

D’altra banda, l’Ajuntament de Tarragona
va notificar al Departament d’Educació i Uni-
versitats que existia un error en la matrícula
de la llar d’infants El Ninot (codi 43007713),
que passa de 123 alumnes equivalents a 93
alumnes equivalents. Atès que la Resolució
EDC/280/2006, de 9 de febrer, va atorgar
221.400,00 euros a la llar d’infants esmen-
tada, ara cal minorar en 54.000,00 euros la
subvenció atorgada.

Per tant, d’acord amb la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons, i amb 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,

Resolc:

—1 Atorgar a les corporacions locals titu-
lars de les llars d’infants que figuren a l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució les quantitats que
s’hi detallen, destinades a minorar les quo-
tes pel servei d’educació.

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2005-
2006 a raó de 1.800,00 euros per alumne
equivalent.

—2 Atorgar a les corporacions locals titu-
lars de les llars d’infants que figuren a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució les quantitats que
s’hi detallen, destinades a minorar les quo-
tes pel servei d’educació.

L’activitat que se subvenciona és l’esco-
larització corresponent al curs escolar 2005-
2006 a raó de 1.100,00 euros per alumne
equivalent.

—3 Minorar en 54.000,00 euros la subven-
ció de 221.400,00 euros atorgada per la Re-
solució EDC/280/2006, de 9 de febrer, a
l’Ajuntament de Tarragona per al sosteni-
ment de la llar d’infants El Ninot.

—4 L’import total d’aquesta Resolució és
de 2.635.680,00 euros a càrrec de l’aplica-
ció pressupostària D/460130100/4210, de
l’òrgan gestor EN04 del pressupost de l’any
2006.

—5 Un cop publicada aquesta Resolució
al DOGC, el Departament d’Educació i Uni-
versitats farà una bestreta del 50% de l’im-
port de la subvenció que correspongui a
cada corporació local, d’acord amb els
annexos. Per al pagament del 50% restant,
les corporacions locals trametran a la Direc-
ció General de Centres Educatius, Servei de
Règim Econòmic, abans del 30 de setem-
bre de 2006, la documentació següent:

Acord del ple de la corporació local pel
qual s’accepta la subvenció.

Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei corresponent al curs
escolar 2005-2006 desglossat per despe-
ses de personal i despeses de funciona-
ment.

Declaració segons la qual no s’incorre en
cap dels supòsits que estableix l’article 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE núm. 276, de
18 de novembre).

Declaració relativa a altres subvencions re-
budes per la corporació local pel mateix con-
cepte.

—6 Els beneficiaris de la subvenció es-
tan obligats a facilitar tota la informació que
els requereixin els òrgans de control de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

—7 Aquesta despesa no té caràcter recur-
rent i queda supeditada a les disponibilitats
pressupostàries del Departament d’Educa-
ció i Universitats.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament requeriment, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos des
de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 4 d’agost de 2006

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

ANNEX 1

Municipi: Argentona.
Centre: EEI La Lluna, La Pruna.
Codi: 08066139.
Import: 82.800 euros.

Municipi: Barcelona.
Centre: EEI La Farinera.
Codi: 08066693.
Import: 118.800 euros.

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI La Rondalla.
Codi: 08065147.
Import: 25.900 euros.

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Xerinola.
Codi: 08046256.
Import: 37.100 euros.

Municipi: Barberà del Vallès.
Centre: EEI Rodona.
Codi: 08046244.
Import: 28.700 euros.

Municipi: Calafell.
Centre: EEI El Petit Tren.
Codi: 43010724.
Import: 76.680 euros.

Municipi: Calafell.
Centre: EEI Els Terrossets.
Codi: 43010712.
Import: 75.600 euros.

Municipi: Castellví de la Marca.
Centre: EEI La Múnia.
Codi: 08066085.
Import: 23.400 euros.

Municipi: El Vendrell.
Centre: EEI Mestral.
Codi: 43010906.
Import: 79.920 euros.

Municipi: Fogars de la Selva.
Centre: EEI de Fogars.
Codi: 08066735.
Import: 28.080 euros.

Municipi: Folgueroles.
Centre: EEI Patufet.
Codi: 08066218.
Import: 135.000 euros.

Municipi: Gelida.
Centre: EEI Montcauet.
Codi: 08066000.
Import: 129.600 euros.

Municipi: Jorba.
Centre: EEI de Jorba.
Codi: 08065913.
Import: 14.580 euros.

Municipi: La Riera de Gaià.
Centre: EEI de la Riera de Gaià.
Codi: 43010049.
Import: 44.280 euros.

Municipi: La Roca del Vallès.
Centre: EEI Les Orenetes.
Codi: 08065949.
Import: 147.600 euros.

Municipi: Les Masies de Voltregà.
Centre: EEI Can Riva.
Codi: 08066644.
Import: 76.680 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Joan XXIII.
Codi: 25008868.
Import: 57.600 euros.

Municipi: Lleida.
Centre: EEI Balàfia.
Codi: 25008856.
Import: 86.400 euros.

Municipi: Martorell.
Centre: EEI Les Torretes.
Codi: 08061491.
Import: 241.200 euros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Centre: EEI Camí del Bosc.
Codi: 08065159.
Import: 118.800 euros.

Municipi: Montesquiu.
Centre: EEI Els Putxinel·lis.
Codi: 08066656.
Import: 18.360 euros.

Municipi: Piera.
Centre: EEI municipal de Piera.
Codi: 08065068.
Import: 73.800 euros.
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Municipi: Pineda.
Centre: EEI Bressol de Mar.
Codi: 08066140.
Import: 178.200 euros.

Municipi: Rellinars.
Centre: EEI de Rellinars.
Codi: 08065937.
Import: 27.000 euros.

Municipi: Roda de Ter.
Centre: EEI Municipal.
Codi: 08047170.
Import: 16.200 euros.

Municipi: Rubí.
Centre: EEI La Lluna, La Pruna.
Codi: 08066590.
Import: 86.400 euros.

Municipi: Sanaüja.
Centre: EEI de Sanaüja.
Codi: 25009083.
Import: 7.560 euros.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Centre: EEI Xiroi.
Codi: 08045434.
Import: 7.200 euros.

Municipi: Santpedor.
Centre: EEI de Santpedor.
Codi: 08065858.
Import: 120.600 euros.

Municipi: Serinyà.
Centre: EEI El Casalet.
Codi: 17008602.
Import: 16.200 euros.

Municipi: Tordera.
Centre: EEI Municipal .
Codi: 08065470.
Import: 36.000 euros.

Municipi: Tornabous.
Centre: EEI de Tornabous.
Codi: 25009061.
Import: 16.200 euros.

Municipi: Valls.
Centre: EEI Els Tabalets.
Codi: 43010785.
Import: 144.000 euros.

Municipi: Viladecans.
Centre: EEI La Muntanyeta.
Codi: 08065111.
Import: 133.200 euros.

Municipi: Vilanova de la Barca.
Centre: EEI Ramon Blanch Verdú.
Codi: 25009058.
Import: 17.280 euros.

ANNEX 2

Municipi: Avinyonet de Puigventós.
Centre: EEI d’Avinyonet de Puigventós.
Codi: 17008754.
Import: 47.520 euros.

Municipi: Balaguer.
Centre: EEI El Patufet.
Codi: 25007074.
Import: 52.800 euros.

Municipi: Belianes.
Centre: EEI de Belianes.
Codi: 25007086.
Import: 16.500 euros.

Municipi: Paüls.
Centre: EEI de Paüls.
Codi: 43010694.
Import: 2.640 euros.

Municipi: Sant Julià de Ramis.
Centre: EEI de Sant Julià de Ramis.
Codi: 17008870.
Import: 45.100 euros.

(06.214.032)

RESOLUCIÓ EDU/2643/2006 de 3 d’agost,
per la qual es modifica la Resolució EDU/
2064/2006, de 9 de juny, per la qual es re-
gula, amb caràcter experimental, el curs de
preparació de la prova d’accés als cicles
formatius de formació professional de grau
superior.

La Resolució EDU/2064/2006, de 9 de
juny, per la qual es regula, amb caràcter ex-
perimental, el curs de preparació de la pro-
va d’accés als cicles formatius de formació
professional de grau superior (DOGC núm.
4660, de 22 de juny de 2006), determina a
l’annex 2 els centres que en el curs acadè-
mic 2006-2007 impartiran el curs, i al punt
14.2 estableix la fórmula per al còmput de
les qualificacions, basada en la mitjana pon-
derada.

Atès que, per una banda, la previsió de
demanda fa necessari ampliar el nombre de
centres que impartiran el curs esmentat i que,
per una altra, en el decurs dels debats per a
la regulació definitiva del curs esmentat s’ha
fet palesa la conveniència d’establir un sis-
tema de còmput de caràcter acumulatiu, és
convenient modificar la Resolució indicada.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral de Formació Professional i Educació
Permanent,

Resolc:

—1 Modificar el punt 14.2 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 ci-
cles formatius de formació professional de
grau superior, en el sentit següent:

“14.2 La qualificació del curs de prepa-
ració superat es multiplicarà pel coeficient
0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda
a la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional.”.

—2 Incloure a l’apartat b) de l’annex 2 de
la Resolució esmentada el centre privat que
s’indica a continuació:

“Barcelona I (ciutat)
Codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Municipi: Manresa.
Nombre de grups: 1”.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Educació i Universitats, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que diposen
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, 3 d’agost de 2006

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

(06.213.121)

RESOLUCIÓ EDU/2644/2006, de 3 d’agost,
per la qual es resolen les sol·licituds de cen-
tres docents privats per acollir-se al règim de
concerts educatius, per als nivells postobli-
gatoris.

D’acord amb el que disposa l’article 8 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius, els centres docents privats
que, a partir d’un determinat curs acadè-
mic, es vulguin acollir al règim de concerts
podran sol·licitar-ho al Departament d’Edu-
cació i Universitats durant el mes de gener
anterior al començament del curs esmen-
tat.

Un cop complerts els requisits que asse-
nyala l’article 8 del Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius, i exa-
minada la documentació que estableix l’ar-
ticle 9 del mateix Decret, cal resoldre les
sol·licituds presentades pels centres do-
cents privats.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Denegar als centres docents privats
que consten a l’annex d’aquesta Resolució
l’accés al règim dels concerts educatius, per
als nivells postobligatoris, per les causes que
en cada cas s’hi especifiquen.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
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contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la 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 adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 3 d’agost de 2006

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

ANNEX

BATX: batxillerat.
CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.
Causes de denegació (CD):

(1) No se satisfan necessitats d’escolarit-
zació, d’acord amb el que disposa l’article
116.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació.

(2) La previsió del règim de concerts edu-
catius per als centres que imparteixen en-
senyaments no obligatoris es fonamenta en
les disposicions addicionals 3 de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, i 6 del Reglament de
normes bàsiques sobre concerts educatius,
aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18
de desembre, segons les quals només es
garanteix el concert per a aquells centres i
ensenyaments subvencionats a l’entrada en
vigor de l’esmentada Llei orgànica, i per al
nombre d’unitats que estaven en funciona-
ment i subvencionades en aquell moment.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Closa.
Codi: 08014097.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
Nivell educatiu: CFPM
CD: (1) i (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: IPSI.
Codi: 08009697.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Maristes La Immaculada.
Codi: 08005564.

Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.
Nivell educatiu: BATX.
CD: ( 1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1) i (2)

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: Parc Estudi.
Codi: 08044788.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès).

Denominació: Catalán Comercial.
Codi: 08062560.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).

Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).

Denominació: Sant Josep Obrer.
Codi: 08018601.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).

Municipi: Montgat (Maresme).

Denominació: Mireia.
Codi: 08021879.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Denominació: Túrbula.
Codi: 08025137.
Nivell educatiu: BATX
CD: (1) i (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Anna Vilamanyà.
Codi: 08057370.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Tecnos.
Codi: 08029684.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Segle XX.
Codi: 08058805.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Balaguer (Noguera).

Denominació: Acser.
Codi: 25006793.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).

(06.209.016)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia per disposar de la documentació neces-
sària per a l’obtenció de l’autorització
ambiental dels centres d’educació infantil,
primària, secundària i altres centres exis-
tents en l’actualitat a Badalona, Vic, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Grame-
net que depenen del Departament d’Edu-
cació i Universitats (exp. 1530/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 1530/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: elaborar la do-

cumentació necessària per a l’obtenció de
l’autorització ambiental dels centres d’educa-
ció infantil, primària, secundària i altres cen-
tres existents en l’actualitat, que depenen del
Departament d’Educació i Universitats.

b) Termini d’execució: des de la data de
signatura del contracte fins l’execució del
contracte que es fixa en:

Lot 1, centres educatius de Badalona: 3
mesos

Lot 2, centres educatius de Vic: 3 mesos
Lot 3, centres educatius de Sant Adrià de

Besòs: 3 mesos
Lot 4, centres educatius de Santa Colo-

ma de Gramenet: 3 mesos

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 687.020,80 euros (IVA in-

clòs), distribuït en els lots següents:
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Lot 1, centres educatius de Badalona:
358.015,97 euros (IVA inclòs).

Lot 2, centres educatius de Vic: 76.297,94
euros (IVA inclòs).

Lot 3, centres educatius de Sant Adrià de
Besòs: 45.621,34 euros (IVA inclòs).

Lot 4, centres educatius de Santa Colo-
ma de Gramenet: 207.085,55 euros (IVA in-
clòs).

—5 Garanties
Provisional: en el cas que es liciti a més

d’un lot i per un import total superior a
244.910,00 euros, es constituirà una garan-
tia provisional del 2% de la suma dels im-
ports dels lots als quals es licita.

Definitiva: 4% del preu d’adjudicació de
cada lot.

—6 Solvència econòmica i financera
Declaració relativa a la xifra de negocis

del licitador, aportant una relació dels tre-
balls relacionats directament amb l’objecte
del contracte on es detalli la realització en
els últims tres anys d’un mínim de tres ac-
tuacions similars a l’objecte del contracte,
en qualsevol tipus d’edificis, ja siguin de
titularitat pública o privada, concretant els
beneficiaris de cada actuació, i un import
global anual no inferior al següent:

Lot número 1: centres educatius de
Badalona: 1.432.063,92 euros.

Lot número 2: centres educatius de Vic:
305.191,80 euros.

Lot número 3: centres educatius de Sant
Adrià de Besòs: 182.485,36 euros.

Lot número 4: centres educatius de San-
ta Coloma de Gramenet: 828.342,24 euros.

—7 Solvència tècnica o professional
Certificat d’inscripció al col·legi professi-

onal corresponent (arquitecte, arquitecte
tècnic, enginyer o enginyer tècnic).

Si el licitador és una persona jurídica, han
d’aportar les titulacions acadèmiques del
personal de direcció de l’empresa i, en
particular, el corresponent certificat de que
la persona designada com a responsable de
l’execució del contracte està inscrita al
col·legi professional. La persona designada
representarà a l’empresa en tot el que afec-
ti l’execució del contracte.

Mitjans per controlar la qualitat dels tre-
balls.

—8 Criteris de valoració: veure el punt 10
del Plec de clàusules administratives parti-
culars.

—9 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

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

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

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

—10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 de se-

tembre de 2006. En el cas de que la publi-

cació de l’Anunci al DOGC i al BOE sigui
posterior al 31 d’agost 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’úl-
tim dia del termini coincidís en dissabte o
festiu, es prorrogarà fins el 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 licita-
dor justifiqui la data d’imposició de l’envia-
ment a l’oficina de correus i la comuniqui
mitjançant telegrama o telefax al Departa-
ment 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 Univer-

sitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 9

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

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

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

versitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
Data: 22 de setembre de 2006. En el cas

de que la publicació de l’Anunci al DOGC i
al BOE sigui posterior al 31 d’agost 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 coincidís en dissabte
o festiu, es prorrogarà fins el següent dia
hàbil.

e) Hora: 10 h.

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

—13 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 26 de juliol de 2006.

Barcelona, 1 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.207.183)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte del servei de neteja de
diverses dependències administratives del
Departament d’Educació i Universitats (exp.
2783/06).

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

i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

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

c) Número d’expedient: 2783/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de ne-

teja de diverses dependències administrati-
ves del Departament d’Educació i Universi-
tats, desglossats en els següents lots:

Lot 1: Serveis Territorials de Barcelona I,
ciutat.

Lot 2: Serveis Territorials de Barcelona II,
comarques.

Lot 3: Comitè Laboral de Barcelona i Co-
mitè intercentres de Catalunya.

Lot 4: Centre de Documentació i Experi-
mentació en Ciències i Tecnologia.

Lot 5: Seu dels representants sindicals.
Lot 6: Serveis Territorials de Lleida i d’al-

tres unitats del departament.
Lot 7: Serveis Territorials de Tarragona i

dels representants sindicals.
Lot 8: Serveis Territorials de les Terres de

l’Ebre.
b) Termini d’execució: de l’1 d’octubre de

2006 fins al 31 de desembre de 2007.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 491.120,90 euros (IVA in-

clòs), desglossat en les següents anualitats
i condicionat a l’Acord de Govern de la
despesa pluriennal:

Any 2006: 87.277,70 euros, IVA inclòs.
Any 2007: 403.843,20 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: s’exigeix a les empreses

que es presentin a lots separats i superin
els 244.090 euros, IVA inclòs. Per un im-
port del 2% del pressupost de sortida dels
lots als quals es liciti.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: les empreses licitadores

per un import superior a 120.202,42 euros
hauran d’aportar la classificació que es
determina a continuació:

Grup U, subgrup 1, categoria A, quan es
liciti a un import anual inferior a 150.000 eu-
ros.

Grup U, subgrup 1, categoria B, quan es
liciti a un import anual igual o superior a
150.000 euros i inferior a 300.000 euros.

Grup U, subgrup 1, categoria C, quan es
liciti a un import anual igual o superior a
300.000 euros i inferior a 600.000 euros.

Grup U, subgrup 1, categoria D, quan es
liciti a un import anual igual o superior a
600.000 euros.

—7 Criteris de valoració: veure punt 10.1
del plec de clàusules administratives parti-
culars.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.
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d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

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

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

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18.9.2006.

En el cas de que la publicació de l’anunci
al DOGC i al BOE sigui posterior al 1 de
setembre 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
coincidís en dissabte o festiu, es prorroga-
rà fins el següent dia hàbil. S’admetran les
propostes que es presentin per correu dins
del termini màxim fixat per a la seva pre-
sentació, sempre que el licitador justifiqui
la data d’imposició de l’enviament a l’ofici-
na de correus i la comuniqui mitjançant
telegrama o telefax al Departament d’Edu-
cació 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 Univer-

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

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

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

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

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

versitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
f) Data: 25.9.2006, amb el condicionant

del punt 9.a d’aquest Anunci.
g) Hora: 10 h.

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

—12 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 27 de juliol de 2006.

Barcelona, 4 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.208.137)

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Anunci per
a l’adjudicació de diversos contractes
d’obres (DOGC núm. 4682, pág. 33218, de
24.7.2006).

Atès que en data 2 d’agost de 2006, s’ha
modificat l’objecte del contracte d’unes
obres, corresponent a l’expedient 3171/06,
l’Anunci de licitació de les quals va sortir
publicat al DOGC en el núm. 4682, pág.
33218, de 24.7.2006, es detalla la corres-
ponent correcció:

En la pág. 3321, obra núm. 1, exp. 3171/
06, al punt b), on diu:

“...obres de supressió de barreres arqui-
tectòniques al CEIP Joan Maragall de Rubí
(Vallès Occidental)”,

ha de dir:
“...obres de rehabilitació de finestres al

CEIP Joan Maragall de Rubí (Vallès Occi-
dental)”

Per aquest motiu, el termini de presenta-
ció d’ofertes d’aquest contracte s’amplia a
26 dies naturals comptats des del dia se-
güent al de la publicació d’aquest Anunci al
DOGC. Es fa contar que si l’útim dia del
termini és dissabte o festiu, la presentació
de proposicions es prorrogarà fins al prò-
xim dia hàbil.

Barcelona, 2 d’agost de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.215.032)

RESOLUCIÓ EDU/2669/2006, de 4 d’agost,
per la qual es fa pública la concessió de lli-
cències retribuïdes per dur a terme treballs
de recerca i estudis directament relacionats
amb els llocs de treball durant el curs 2006-
2007, destinades al funcionariat de carrera
dels cossos docents i dels cossos d’inspec-
ció.

De conformitat amb la Resolució EDC/861/
2006, de 28 de març (DOGC núm. 4607, de
4.4.2006), per la qual es convoca concurs
públic per a la concessió de llicències retri-
buïdes per dur a terme treballs de recerca i
estudis directament relacionats amb els llocs
de treball durant el curs 2006-2007, desti-
nades al funcionariat de carrera dels cossos
docents i dels cossos d’inspecció;

Atesa la proposta de la comissió selecci-
onadora constituïda d’acord amb l’apartat
4 de la Resolució esmentada, i tenint en
compte el que disposa l’apartat 5.6 de la
convocatòria quant a les renúncies,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució la llista de persones que han obtin-
gut una llicència retribuïda per dur a terme
treballs de recerca i estudis directament re-
lacionats amb els llocs de treball, per al curs
2006-2007.

—2 Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució la llista de persones no selecciona-
des.

—3 Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Re-
solució la llista de persones excloses del
concurs pels motius que s’hi especifiquen.

—4 Si es produeix alguna renúncia, la lli-
cència que quedi vacant serà concedida a
la persona no seleccionada que tingui més
puntuació en la modalitat corresponent.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de conformitat al que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

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

Barcelona, 4 d’agost de 2006

Isabel Darder
Directora general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX 1

Llista de persones que han obtingut llicèn-
cia retribuïda

P=puntuació

Cognoms i nom DNI P

Modalitat A (tot el curs escolar 2006-2007)
Lloc de treball: docent
Botta Matas, Albert ................... 38479316V 34,225
Bernat Cuello, Antonia ............... 37775679L 33,850
Pi Mallarach, Josep .................. 40426231M 33,625
Rey Nadal, Josep ...................... 40272932R 33,075
Ferrando Puig, Emilio ............... 18879345W 32,645
Jareño Ruiz, Juan Andres .......... 37320799X 32,350
Collados Cardona, Esther .......... 43498381E 32,305
Ayensa Prat, Eusebi .................. 40436133V 31,625
Creus Pedrol, Montserrat .......... 33890117P 31,475
Sala Bassas, Francisco ............ 37667254Q 31,225
Geli Rissech, Maria-Angeles ...... 40228403T 31,175
Coll Cantin, Mercedes .............. 46210314W  30,875
Barberillo Gesa, Mercè .............. 77074602S 30,810
Cuevas Vilchez, Josep .............. 36937070J 30,625
Perez Arbej, Pilar ....................... 17189287F 30,620
Pujades Beneit, Ramon ............. 37618290L 30,365
Gomez Llobregat, Mercedes ..... 39134943Y  30,275
Ortega Abarca, Jose Ricardo .... 37284965X  30,075
Martinez Moner, Maria Teresa .... 36962646J  29,900
Diaz Perera, Enriqueta .............. 38531705N 29,828
Alart Guasch, Nuria ................... 38070960A 29,800
Oliveras Prat, Immaculada ......... 39864587K 29,635
Martinez Perez, Irene Salomé .... 17160777V  29,585
Boix Peinado, Josep-L. ............ 22097827W  29,120
Arada Acebes, Raquel, de la .... 38555939G  29,000
Montaner Lacalle, Pedro ........... 73362738Y 28,775
Pardo Salgado, M. Carmen ....... 43397425J  28,775
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Cognoms i nom DNI P

Peris Morancho, Pere ............... 39035283M 28,747
Blanes Orts, Magdalena ............ 36559913X 28,600
Duch Amenos, Jordi ................. 39639324C 28,400
Barrull Garcia, Ma. Mercè ......... 46328665H 28,350
Olivé Ramon, Conxita ............... 39308423C  28,350
Batlle Pou, Maria-Rosa .............. 77284576E 28,200
Pujol Mongay, Ma. Teresa ......... 77284487W 28,150
Dubois López Sauque,
Giselle Maria ............................. 51413761K  28,000
Forn Salva, Francesc ................. 37668792J 28,000
Ortiz Valeri, Ma. Carmen ........... 90000592M 27,785
Masdeu Aspero, Josep ............ 40258208C 27,740
Compan Fernandez, Isabel ........ 37661399A  27,705
Garrell Pons, Montserrat ............ 77625290Z 27,700
Carames Bouzan, José-Angel ... 35233868F  27,698
Martinez Ferrer, Hector .............. 17130049V 27,650
Comas Arbos, Anna Maria ........ 35053261L 27,600
Valero Anton, Eloïsa ................... 39680374S 27,595
Fluvià Font, M. Francesca .......... 77899745X 27,575
Serra Baldrich, Nuria ................. 33879461R 27,550
Rue Cardus, Nuria ..................... 39170841R 27,525
Muñoz de la Fuente, Ana .......... 40846615H 27,475
Mestres Molet, Albert ................ 39684886L 27,455
Serrano Blanquer, Anna Maria .. 39037895H  27,400
Lacasa Millan, M. Isabel ............ 17855055V 27,380
Gimenez Corrons, Silvia ........... 44003528C 27,175
Canela Plana, Assumpció .......... 39647637F 27,125
Rios Garces, Jesús ................... 18971208A 27,075
Carles Hierro, Ma. Victoria ......... 40902937J 27,026
Domingo Belando, Ambrós ......  39680928V 27,000
Oliva Segura, Montserrat ........... 39317854K 26,825
Casals Saguer, Jordi .................. 40275963L 26,800
Martinez Badia, M. Àngels ........  39035499Z 26,750
Barriendos Valls,
Ma. Inmaculada .......................  17141980B 26,525
Piquer Vives, M. Inmaculada .... 44415289N  26,450
Saumell Mir, Maria Carmen ....... 37251901C  26,315
Grau Riera, Joan ...................... 39135432N 26,310
Gabarro Berbegal, Daniel .......... 43400030L 26,080
Alvarez Dominguez,
Luis Alberto ............................... 36911167P  26,080
Lajara Garcia, Mercè ................ 38067864N  26,050
Casas Serrate, M. Elena ........... 37782760Q  26,050
Petit Bordes, Núria ................... 40887841M  25,855
Garcia Canari, Esperança .......... 38488056V 25,850
Ropero Gallego, Esther ............. 35007149E 25,700
Teixidó Ribas, Marta .................. 36976446J  25,550
Felip Falcó, Rosa Maria ............. 40436991R  25,514

Cognoms i nom DNI P

Gordó Aubarell, Generosa ........ 43508338C  25,475
Ohannesian Saboundjian,
Maria ........................................ 46346861K 25,475
Xicola Tugas, Helena ................. 52172753J 25,450
Delgado Sanchez, Lauro ........... 78069244E 25,265
Perales Puerta,
Carlos Manuel ........................... 17827674Y 25,250
Romero Gonzalez, Enrique ....... 33910584M  25,175
Viñoly Serra, Joan ..................... 39315502S 25,125
Gomez Leon, Enrique ................ 39652443Y 25,050
Pons Pallares, Montserrat ......... 37316573Q 25,025
Sanz Milian, Ma. Carmen ........... 18409853D 25,025
Fornals Sanchez, Pura .............. 35033978X 24,950
Mari Martin, Antonio .................. 51627830Y 24,935
Vila Monclus, Jordi ................... 38052761C 24,825
Valbuena de la Fuente,
M. Teresa ................................. 33916759Q  24,750
Sala Paixau, Alexandre ............. 38077436Q 24,700
Ventura Sala, Joan Antoni ......... 37597020R 24,625
Garcia Muntané, Eduardo .......... 37273658L 24,530
Pujol Panavera, Montserrat ....... 40879454J 24,275
Domingo Belando,
Maria Carmen ..........................  39673941E 24,275
Canto Silva, José ..................... 37318974W 24,200
Ferreres Rodes, Eulàlia .............. 46319737Z 24,200

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
Cervantes Torre-Marin, Eva ....... 46330796X 31,450
Garcia Sanchez, Manuel ............ 35079279R 30,320
Parreu Alasa, Francisco ............. 39829648L 29,775
Boada Masip, Juan ................... 37259801P 29,550
Camos Cabeceran, Agustín ....... 37265788S 29,150
Aznar Barrera, Anna .................. 43705277X 28,345
Esteve Pastor, Aurelia ............... 38396557N 28,305
Belillas Estada, M. Cristina ......... 73902168V 28,280
Renobell Soler, Gemma ............ 37286140N 28,040
Pascual Weigand, J. Maria ....... 16507286W 27,340
Jordan Arias, Jordi Miquel ......... 40868374L 26,960
Ibañez Fuentes, Marta ............... 37721579S 26,850
Margarit Creixell, Jordi ............... 46315949K 26,650
Pirla Luna, Manuel ..................... 46041981Y 26,460
Ribera Vall, M. Dolores .............. 39028792T 26,300
Ruhi Planas, Ma. Lluïsa ............. 77600858P 26,300
Pareto Valls, Esther .................. 46212108W 25,955
Sala Carbonell, Alfred ............... 46328007G 25,750
Olmos Gasso, José Miguel ....... 07537634M 25,708
Pérez Molina, Isabel .................. 38549916F 25,295

Cognoms i nom DNI P

Deulofeu Fontanillas,
Montserrat ................................ 35061316R 25,100
Pérez Sanchez, Jorge ............... 36973626E 25,100
Rincón Casado, J. Francisco ..... 37787269V 25,015
Roca Carrillo, Nuria .................. 40954837W 24,860
Mas Marssenyach, Herminia ..... 77732427V 24,820
Curcó Murillo, Víctor ................. 40889117Q 24,735
Guijarro Asensio, Rosa-Maria .... 37270901E 24,735
Garcia Gumiel, Antonia .............. 00649746L 24,725
Papaseit Fernandez, Beatriz ...... 39876788D 24,700
Murcia Jaccod, Arturo Jorge ..... 36980196Z 24,700
Cerezuela Martínez, Nuria .......... 38083743K 24,650
Girabal Guitart, Josep .............. 39290736C 24,575
Verdaguer Gironès, Imma .......... 40310466E 24,495
Marsal Hidalgo, Nuria ............... 35019747Q 24,425
Oriola Folch, Jordi ..................... 46615925P 24,120
Gracia Gordillo, Rosa ............... 77052900W 24,000
Bayo Pla, Jaume ...................... 77095567G 23,950
Carreras Raurell, Mariona .......... 36969651A 23,835
Ginjaume Duran, Dolors ............ 40429302V 23,825
Casasola Andiñach, Jaume ....... 39026904K 23,700
Coma Pares, Nuria .................... 78022173D 23,650
Pérez Requena, Lidia ................ 39879236L 23,650
Pinies Lloret, Josefa .................. 40851973V 23,400
Trabal Vallespin, Alexandre ....... 46328767M  23,310
Rodríguez Baladron, Antonio ..... 11700221Y 23,100
Massana Lluc, Jordi .................. 78072185L 23,100
Pérez López, Marta ................... 79275115A 23,000
Valls Loras, Misericordia ............ 39663698Z 22,975
Subirats Aleixandri, Andreu ....... 40929898H 22,950
Checa Herranz, Olga ................ 38439291N 22,675
Dalmau Pujol, Marta .................. 37303218R 22,655
Castillo Muñoz, Miguel Angel ..... 18927062V 22,625
Llado Esclusa, Ma. Teresa ......... 39302906T 22,180
Barreiro Taboada, Lidia .............. 38451909A 22,100
Ribas Güell, Ma. Rosa ............... 40522880P 22,075
Sola Descamps, Luis ................. 43625249E 21,675
Sole Gomez, M. Rosa ............... 43718622S 21,650
Garcia Vilanova, Maria Mar ........ 39179300L 21,555
Gonzalez Rovira, Francisco ....... 37323903D  21,360
Hierro Arqués, Joan-C. ............. 40920179M 21,290
Nadal Querol, Maria Josep ........ 52601013J 20,850
Ruiz Albarracín, Misael .............. 16527676Z 20,425
Sala Daniel, Anna ...................... 37744087Y 19,685
Juvanteny Gorgals, Marta ......... 77309688H 18,700
Sanchez Ferrer, Juan Manuel .... 40434367E 18,660
Rocaspana Marietti,
Juan Roberto ............................ 43702438T 17,100

Cognoms i nom DNI P/M

Bars Plans, Maria Teresa ............ 77735406Y 12,925
Bassols Pascual, M. Lourdes ..... 46213317S 19,775
Boix Teruel, M. Carmen ............. 46536207P 17,625
Boto Aleña, Anna ...................... 40520332J No es va preseleccionar
Bou Castella, Esteve .................. 39670837T 18,675
Cano Canto, Llum .................... 46502437W 23,650
Carles Herrero, M. Ines .............. 38551438B No es va preseleccionar
Chaverri Margelí, Xavier ............. 40916074V 16,525
Costa Pagès, Ma. Mercè ........... 40275035B 22,600
Diago Millan, Nieves .................. 46322208R 22,800
Domingo Curto, Albert ............... 46027636J No es va preseleccionar
Espuny Vidal, Cinta .................... 52602916F 21,150

ANNEX 2

Llista de persones no seleccionades

P=puntuació; M=motiu (A=no haver estat preseleccionat segons l’apartat 5.2
de la convocatòria; B=no complir el que disposa l’apartat 6.1 de la convo-
catòria)

Cognoms i nom DNI P/M

Modalitat A (tot el curs escolar 2006-2007)
Lloc de treball: inspecció
Cruzate de Palau, Melcior .......... 38756717S No es va preseleccionar
Palau Redon, Bartolomé ............ 37852326F No es va preseleccionar

Lloc de treball: docent
Aguirre Pacheco, Antonio ......... 39167050M No es va preseleccionar
Alcalde Pena, Josep .................. 36918230X No es va preseleccionar
Almacellas Díez, Josep M. ......... 37729762X 22,325
Alzamora Julbe, Jose Luis ......... 20419951E No es va preseleccionar
Aragay Tusell, Narciso ............... 37635969B No es va preseleccionar
Barba Encarnación, Agnès ........ 35060128D No es va preseleccionar
Barrachina Martínez, Rafael ...... 46131120C 23,100



Full de disposicions i actes administratius

3006

Cognoms i nom DNI P/M

Ferrer Pérez, José-Luis .............. 37286644X No es va preseleccionar
Ferrer Piñol, Jaime ..................... 36933636Y 22,195
Fons Vilardell, Ramon ............... 39314201W No es va preseleccionar
Font Font, Carme ...................... 40295150R 23,225
Franco Murga, Joseba Andoni ... 22719204B 12,430
Fuente Cullell, Enriqueta, de la ... 46103319A 13,710
Garcia Puig, Jemima ................. 43443650P 22,910
Gasol Magrí, Laura .................... 40848310B 21,150
Gelabert Almacellas, Ma. Roser . 39638370D 23,200
Grane Calsina, Pere ................... 39306777F 22,050
Gutiérrez Nieto, Juan José ........ 18030072G 21,150
Hinojosa Garcia, Rosa ............... 38804405R 20,055
Homs Aumatell, Montserrat ....... 77103060E 22,400
Jove Tarrago, Teresa .................. 39637626R No es va preseleccionar
Larraz Genoves, Maria Josefa .... 18164430L 22,000
López Circuns, Francesc ........... 33875908J 23,420
López Díaz de Otazu, Victoriano 16221638Z 23,800
Lozano Roig, Julià ..................... 39659321F 16,900
Lumbiarres Feraud, Xavier ........ 46206621N 15,425
Malagarriga Picas, Josep ........... 39303848E No es va preseleccionar
Marsal Hidalgo, Nuria ............... 35019747Q 23,925
Martí Brossa, Elvira .................... 33878163Z 21,700
Mico Donat, Josep Maria ........... 73911086B No es va preseleccionar
Mozas Banzo, Marc ................... 36964108A No es va preseleccionar
Muñoz de la Orden, David ......... 52174718T No es va preseleccionar
Muñoz Puntí, Teresa ................. 40288139M 18,550
Nogues Gazquez, Jaume Artur .. 35101226Y 23,875
Núñez López, Antonio Daniel ..... 08790056P 19,895
Olmos Gasso, José Miguel ....... 07537634M 22,958
Pamies Fontsere, Joana ............ 77832778L 22,220
Pareto Valls, Esther ................... 46212108W 22,200
Paricio Pera, Gemma ............... 46138800H 24,175
Pascual Mallada, Juan ............... 39653058T No es va preseleccionar
Peinado Aranda, Isabel ............. 43397200H No es va preseleccionar
Pérez Alonso, Juan Carlos ........ 11054163H 18,800
Pérez Zafon, Ma. Victoria ........... 37318260R 24,100
Pico Peris, Andreu .................... 35119063H 18,150
Poch Comas, Antonio ............... 39101788V No es va preseleccionar
Quintana Rigoni, Catalina .......... 40437286C No es va preseleccionar
Riu Canela, Roc ........................ 78062199S No es va preseleccionar
Roman Peñalver, Vicenç ............ 52192414D 21,425
Rosales Sebastia,
Ramon Ernesto ......................... 40927939Z No es va preseleccionar
Ruiz Terrado, Carlos .................. 39653512V No es va preseleccionar
Sancho Tuset, Mercè ................. 37249280K 17,465
Serra López, Lidia ..................... 39331332K 21,792
Serra Mila, Jaume ...................... 37676832A No es va preseleccionar
Sole Gómez, M. Rosa ................ 43718622S 19,900
Sorribes Turmo, Cristina ............ 35045629T No es va preseleccionar
Teixidor Poch, Joaquim ............. 77894276S 22,950
Tena Frasno, Julio ...................... 18916353A 23,675
Vallribera Ribes, Alexandra ........ 37770694W No es va preseleccionar
Virgili Colet, Antoni ..................... 39651593F No es va preseleccionar

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
Garcia Villagrasa, Juan .............. 39336773B No es va preseleccionar
Garriga Anguera, Pilar ................ 37729314E 19,400
Mestras Castañé, Ma. Isabel ...... 40302730Z No es va preseleccionar
Miret Puig, Pau .......................... 38509649J No es va preseleccionar
Muñoz Barcena, Eulalia ............. 38415334K 19,090
Prat Paz, Esteve ........................ 77283404T No es va preseleccionar
Riaño Rial, Ma. Isabel ................ 36498676E No es va preseleccionar
Sallan Macias, Carles ............... 40893798M No es va preseleccionar
Segura Huguet, Asunción .......... 38509981T No es va preseleccionar
Valencia López, Lluís ................. 46527654B No es va preseleccionar
Vert Ros, Josepa ....................... 77901284P No es va preseleccionar
Vila Borralleras, Calamanda ....... 36921417T No es va preseleccionar

ANNEX 3

Llista de sol·licituds excloses de la convocatòria

Cognoms i nom DNI Motiu

Modalitat A (tot el curs escolar 2006-2007)
Lloc de treball: docent
Almazan Fernandez, Ismael ....... 17870224Y Documentació

defectuosa
Almeda Ortega, Antoni .............. 40970024D Manca documentació
Amoros Alonso, Julio ................. 46567005D No és un treball de

recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Bernad Gil, Higinia Silvia ........... 40868536C Manca documentació
Calderon Calderon, Manuel ....... 46329881S No compleix el requisit

establert a la base 2.1.a)
Castells Montero, Xavier ............ 33911300P No és un treball de

recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Español Realp, Isabel ................ 35004396Y No és un treball de
recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Fando Mestre, Montserrat ......... 40968689P No és un treball de
recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Farras Grau, Francesc ............... 40847839T No és un treball de
recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Folguera Farré, Joan ................. 40877720G No és un treball de
recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Gibert Jané, Immaculada .......... 39647995C No és un treball de
recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Jové Montañola, Rosa-M. ......... 40882382C Fora de termini
Juarez Diez, Nuria ..................... 37270397R No és un treball de

recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Llacay Pintat, Antoni .................. 36567899S No és un treball de
recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Llecha Masot, Manuel ............... 77883558S Manca documentació
Llop Postic, Llorenç ................... 35090017K Manca documentació
Montserrat Rull,
Maria Assumpta ....................... 38438088M Manca documentació
Olivella Domínguez, Ramon ...... 77725482H No és un treball de

recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Pozo Remirez, Ignacio M. .......... 15876265D No és un treball de
recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Serrano Monzó, Asunción ......... 39134440D Renúncia
Schaaff Casals, Olga ................ 37663286G Renúncia
Solana Castells, Pere ................. 40865678Z No és un treball de

recerca o desenvolupa-
ment d’estudis

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
Ayensa Prat, Eusebi ................... 40436133V Renúncia
Barberillo Gesa, Mercè .............. 77074602S Renúncia
Carles Hierro, Ma. Victoria ......... 40902937J Renúncia
Casellas Gispert, David .............. 40305045Y Fora de termini
Monfort Montañes, M. Angeles .. 40936379J No compleix el requisit

establert a la base 2.1.a)
Muñoz de la Fuente, Ana .......... 40846615H Renúncia
Torredemer Pagan, Isabel ......... 39658987H Documentació

defectuosa

(06.208.160)
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RESOLUCIÓ EDU/2670/2006, de 4 d’agost,
per la qual es deixa sense efectes l’autorit-
zació de la pròrroga, per al curs 2006-2007,
d’un pla estratègic de centre docent i es dóna
publicitat del tancament avançat de plans
estratègics autoritzats per als períodes 2003-
2007 i 2004-2008.

Pel Decret 132/2001, de 29 de maig
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), es va es-
tablir la regulació dels plans estratègics dels
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics.

Mitjançant les resolucions ENS/3647/
2002, de 12 de setembre (DOGC núm. 3727,
de 26.9.2002) i ENS/2907/2003, de 23 de
setembre (DOGC núm. 3977, de 30.9.2003)
es van fer, respectivament, les convocatòri-
es d’autorització dels plans estratègics per
als períodes 2003-2007 i 2004-2008, i per
les resolucions ENS/3751/2002, de 19 de de-
sembre (DOGC núm. 3790, de 30.12.2002)
i ENS/28/2004, de 13 de gener (DOGC núm.
4052, de 20.1.2004), es van autoritzar els
plans estratègics dels centres docents de
Catalunya sostinguts amb fons públics per
als períodes esmentats.

Mitjançant la Resolució EDC/2663/2005,
de 13 de setembre (DOGC núm. 4475, de
22.9.2005), es va convocar la pròrroga dels
plans estratègics que finalitzen el curs 2005-
2006 i per la Resolució EDC/185/2006, de
31 de gener, es va autoritzar la pròrroga,
per al curs 2006-2007, de plans estratègics
de centres docents que finalitzen el curs
2005-2006.

El CEIP Garona, de Vielha, va sol·licitar
d’obtenir l’autorització de pròrroga del pla
estratègic per al període 2002-2006, si bé
posteriorment hi ha renunciat, per la qual
cosa cal deixar sense efectes l’autorització
de la pròrroga del pla estratègic d’aquest
centre.

Així mateix, aquest Departament consi-
dera convenient donar publicitat del tan-
cament avançat dels plans estratègics au-
toritzats per als períodes 2003-2007 i
2004-2008 que, mitjançant la Resolució
EDC/2237/2005, de 19 de juliol, de convo-
catòria pública per a l’autorització de plans
estratègics per a la promoció de l’autono-
mia de centres docents públics per al perí-
ode 2005-2009 (DOGC núm. 4433, de
25.7.2005), han estat autoritzats a desen-
volupar un nou pla que inclou la incorpo-
ració de les decisions derivades dels resul-
tats d’aplicació i avaluació del pla anterior.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

—1 Deixar sense efectes la pròrroga, per
al període 2006-2007, del pla estratègic del
centre següent:

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi: 25004929.
Nom: CEIP Garona.
Població: Vielha.
Pla: la integració, convivència i ús de les llen-
gües aranesa, catalana, castellana, france-

sa i anglesa. Millora de l’aprenentatge utilit-
zant agrupaments flexibles i aplicacions de
les tecnologies de la informació i de la co-
municació per assolir les competències
bàsiques.

—2 Donar publicitat, a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució, del tancament avançat dels
plans estratègics de centres docents auto-
ritzats per als períodes 2003-2007 i 2004-
2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

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

Barcelona, 4 d’agost de 2006

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

ANNEX 1

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08027365.
Nom: CEIP Mossèn Jacint Verdaguer.
Població: Sant Sadurní d’Anoia.
Pla: l’escola de futur.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08001443.
Nom: IES Eugeni d’Ors.
Població: Badalona.
Pla: atenció a la diversitat d’interessos i ne-
cessitats de l’alumnat.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08042342.
Nom: IES Badia del Vallès.
Població: Badia del Vallès.
Pla: formació per a tothom.

SERVEIS TERRITORIALS
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08059688.
Nom: IES M. Aurèlia Capmany.

Població: Cornellà de Llobregat.
Pla: millora de la qualitat del centre en l’aten-
ció de la diversitat i l’assoliment de les com-
petències bàsiques dels alumnes.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 17005388.
Nom: IES Vallvera.
Població: Salt.
Pla: competències bàsiques.

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Centres públics d’educació infantil i primà-
ria

Codi: 43005893.
Nom: CEIP Centelles.
Població: Constantí.
Pla: millora de la qualitat del centre en l’or-
ganització, gestió i qualitat de l’ensenyament
i assoliment de les competències bàsiques
incorporant les tecnologies de la informa-
ció.

(06.213.118)

ORDRE EDU/413/2006, de 4 d’agost, per
la qual es fan públics els models de docu-
ments administratius per a la formalització
dels concerts educatius a partir del curs
2006/07.

D’acord amb el que disposa l’article 11
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, el conseller d’Educació
i Universitats ha d’aprovar el text dels do-
cuments administratius en els quals s’han
de formalitzar els esmentats concerts edu-
catius.

Per l’Ordre ENS/286/2002, de 24 de ju-
liol, es van fer públics els models de docu-
ments administratius per a la formalització
dels concerts educatius a partir del curs
2002/03 (DOGC núm. 3692, de 5.8.2002).
Aquesta Ordre va ser modificada per l’Or-
dre ENS/3/2004, de 8 de gener, per tal
d’adequar els continguts dels documents
administratius dels concerts educatius a la
Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre,
de qualitat de l’educació (DOGC núm. 4051,
de 19.1.2004).

Atès que s’ha aprovat la renovació dels
concerts educatius dels centres docents
privats per un nou període de quatre anys,
a comptar de l’inici del curs escolar 2006/
07 i que ha entrat en vigor la nova Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
cal aprovar uns nous models de documents
administratius, per a la formalització dels
concerts educatius.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Educatius,

Ordeno:

Article 1
Els concerts educatius es formalitzaran

d’acord amb els models normalitzats que
consta a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
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Article 2
Les modificacions d’unitats concertades

que es puguin aprovar durant la vigència
dels concerts educatius respectius, es for-
malitzaran d’acord amb el model de dili-
gència normal i tzat inclòs a l ’annex 2
d’aquesta Ordre.

Article 3
Les pròrrogues que es puguin acordar en

els supòsits de no renovació de concerts
educatius es formalitzaran segons el model
de pròrroga normalitzat establert a l’annex 3
d’aquesta Ordre.

Article 4
Els documents indicats en els articles an-

teriors se signaran per duplicat, dels quals
un exemplar serà per al titular del centre
docent i un altre per als serveis territorials
corresponents del Departament d’Educació
i Universitats.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre ENS/286/2002,
de 24 de juliol, per la qual es fan públics els
models de documents administratius per a
la formalització dels concerts educatius,
modificada per l’Ordre ENS/3/2004, de 8 de
gener.

Barcelona, 4 d’agost de 2006

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

ANNEX 1

Models de documents administratius per a
la formalització de concerts educatius

Model de document administratiu per a
la formalització del concert educatiu de rè-
gim general, per a la prestació del servei
públic de l’educació corresponent a segon
cicle d’educació infantil/educació primària/
educació secundària obligatòria/educació
especial en centres docents privats per a
un període de quatre anys.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Educació i Universi-

tats:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels serveis territorials de (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:

1. El centre docent esmentat ha estat in-
clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació; el Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius; el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de normes bà-
siques sobre concerts educatius, modificat
pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer,
i la resta de normativa aplicable.

2. El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei públic de l’educació en condicions de
gratuïtat, de conformitat amb les clàusules
següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei públic de l’educació,
en els termes previstos a la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació i les altres disposici-
ons aplicables, pel centre docent signatari
i per als ensenyaments i les unitats que
es relacionen a l’annex 1 d’aquest con-
cert. En conseqüència, aquest centre do-
cent assumeix les obligacions derivades
del concert educatiu en els termes esta-
blerts en les disposicions esmentades i en
aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei públic esmentat,
el Departament d’Educació i Universitats
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18 del
Decret 56/1993, en relació amb els articles
12, 13 i 34 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Educació i Univer-
sitats farà efectiva aquesta contraprestació
mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Educació i
Universitats i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte Altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-

alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Educació i Universitats.

3. El centre se sotmet al control finan-
cer de la Intervenció General de la Gene-
ralitat de Catalunya i s’obliga a la justifica-
c ió de les seves despeses davant e l
Departament d’Educació i Universitats,
mitjançant aportació, a la finalització de
cada curs escolar, de la certificació de
l’acord del consell escolar d’aprovació dels
comptes, de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 25 del Decret 56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera totalment gratuïta, sen-
se percebre cap concepte que, directament
o indirectament, suposi una contrapartida
econòmica per la realització d’aquests en-
senyaments.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, aprovades prèvi-
ament pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu, i s’adequaran al que dis-
posen l’article 51 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, l’article 17 del Decret 56/1993 i l’article
15 del Reial decret 2377/1985.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2, i que en formarà part
integrant. Qualsevol variació que faci refe-
rència a les esmentades quotes haurà de
ser autoritzada pels serveis territorials i es
formalitzarà en un document que s’annexa-
rà d’igual manera a aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per
a cada nivell o etapa i a tenir, com a mínim,
una relació mitjana alumnes/professor per
unitat escolar no inferior a la que determini
per a cada zona el Departament d’Educa-
ció i Universitats.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o etapa objecte d’aquest concert
caldrà que s’hagin autoritzat prèviament,
segons el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats i incloses en les previsions
de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al que estableix la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a la
normativa de desenvolupament aprovada
pel Departament d’Educació i Universitats

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern previs-
tos als articles 54 de la Llei orgànica regu-
ladora del dret a l’educació, 26 del Reial
decret 2377/1985, 12 del Decret 56/1993 i
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el Decret 110/1997, de 29 d’abril, i d’acord
amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Educació i Univer-
sitats, siguin d’aplicació als centres docents
de Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, l’article 26.3
del Reial decret 2377/1985 i l’article 27 del
Decret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb l’article 4 del Decret 56/
1993, en relació amb l’article 6 del Reial de-
cret 2377/1985, el present concert tindrà
una durada de quatre anys, comptats a
partir de l’1 de setembre de (any).

14. La renovació i modificació d’aquest
concert s’efectuarà d’acord amb els articles
28 a 37 del Decret 56/1993, en relació amb
els articles 42 a 46 del Reial decret 2377/
1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 61 de la Llei orgànica 8/1985, les
resoldrà el conseller d’Educació i Universi-
tats. Aquestes resolucions seran definitives
en via administrativa i es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per duplicat a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Educació i Universi-
tats, el/la director/a dels serveis territorials
(zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:

Unitats concertades per al nivell (especi-
fiqueu-ho)

Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs:
Codi i denominació:
Cost, preu estimat alumne/mes:
Descripció de l’activitat:

Model de document administratiu per a
la formalització del concert educatiu de rè-
gim singular, per a la prestació del servei
públic de l’educació corresponent a cicles
formatius de grau mitjà en centres docents
privats per a un període de quatre anys.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Educació i Universi-

tats:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels serveis territorials de (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:
1. El centre docent esmentat ha estat in-

clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació; el Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius; el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de normes bà-
siques sobre concerts educatius, modificat
pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer,
i la resta de normativa aplicable.

2. El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei públic de l’educació en condicions de
gratuïtat, de conformitat amb les clàusules
següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei públic de l’educació,
en els termes previstos a la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació i les altres disposicions
aplicables, pel centre docent signatari i per
als ensenyaments i les unitats que es relaci-
onen a l’annex 1 d’aquest concert. En con-
seqüència, aquest centre docent assumeix
les obligacions derivades del concert edu-
catiu en els termes establerts en les dispo-
sicions esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei públic esmentat,

el Departament d’Educació i Universitats
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18
del Decret 56/1993, en relació amb els ar-
ticles 12, 13 i 34 i la disposició addicional
6 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Educació i Univer-
sitats farà efectiva aquesta contraprestació
mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Educació i
Universitats i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte Altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Educació i Universitats.

3. El centre se sotmet al control finan-
cer de la Intervenció General de la Gene-
ralitat de Catalunya i s’obliga a la justifica-
c ió de les seves despeses davant e l
Departament d’Educació i Universitats, mit-
jançant aportació, a la finalització de cada
curs escolar, de la certificació de l’acord
del consell escolar d’aprovació dels comp-
tes, de conformitat amb el que estableix
l’article 25 del Decret 56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera totalment gratuïta, sen-
se percebre cap concepte que, directa-
ment o indirectament, suposi una contra-
par t ida econòmica per  la  rea l i tzac ió
d’aquests ensenyaments.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si
escau, es realitzin al centre, aprovades
prèviament pel consell escolar, no podran
tenir caràcter lucratiu, i s’adequaran al que
disposen l’article 51 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, l’article 17 del Decret 56/1993
i l’article 15 del Reial decret 2377/1985.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2, i que en formarà part
integrant. Qualsevol variació que faci refe-
rència a les esmentades quotes haurà de
ser autoritzada pels serveis territorials i es
formalitzarà en un document que s’annexa-
rà d’igual manera a aquest document.
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5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per
a cada nivell i a tenir, com a mínim, una
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar no inferior a la que determini per
a cada zona el Departament d’Educació i
Universitats.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que s’hagin autoritzat prèvi-
ament, segons el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al que estableix la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a la
normativa de desenvolupament aprovada
pel Departament d’Educació i Universitats.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern previs-
tos als articles 54 de la Llei orgànica regu-
ladora del dret a l’educació, 26 del Reial
decret 2377/1985, 12 del Decret 56/1993 i
el Decret 110/1997, de 29 d’abril, i d’acord
amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Educació i Univer-
sitats, siguin d’aplicació als centres docents
de Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, l’article 26.3
del Reial decret 2377/1985 i l’article 27 del
Decret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer als
membres de la comunitat escolar del centre
i a l’Administració educativa el caràcter pro-
pi del centre, en el cas que el tingui.

13. D’acord amb l’article 4 del Decret 56/
1993, en relació a l’article 6 del Reial decret
2377/1985, el present concert tindrà una
durada de quatre anys, comptats a partir
de l’1 de setembre de (any).

14. La renovació i modificació d’aquest
concert s’efectuaran d’acord amb els arti-

cles 28 a 37 del Decret 56/1993, en relació
amb els articles 42 a 46 del Reial decret
2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 61 de la Llei orgànica 8/1985, les
resoldrà el conseller d’Educació i Universi-
tats. Aquestes resolucions seran definitives
en via administrativa i es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per duplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Educació i Universi-
tats, el/la director/a dels serveis territorials
(zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especi-

fiqueu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a
la formalització del concert educatiu de rè-
gim singular per a la prestació del servei
públic de l’educació corresponent a batxi-
llerat/cicles formatius de grau superior en
centres docents privats per a un període de
quatre anys.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Educació i Universi-

tats:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels serveis territorials de (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:
1. El centre docent esmentat ha estat in-

clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,

d’Educació; el Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius; el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de normes bà-
siques sobre concerts educatius, modificat
pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer,
i la resta de normativa aplicable.

2. El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del
servei públic de l’educació, de conformitat
amb les clàusules següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei públic de l’educació,
en els termes previstos a 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 les altres disposicions
aplicables, pel centre docent signatari i per
als ensenyaments i les unitats que es rela-
cionen a l’annex 1 d’aquest concert. En con-
seqüència, aquest centre docent assumeix
les obligacions derivades del concert edu-
catiu en els termes establerts en les dispo-
sicions esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei públic esmentat,
el Departament d’Educació i Universitats
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18 del
Decret 56/1993, en relació amb els articles
12, 13 i 34 i la disposició addicional 6 del
Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Educació i Univer-
sitats farà efectiva aquesta contraprestació
mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribu-
cions del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les
retencions a compte de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, tot això,
com a pagament delegat i en nom de la
titularitat del centre, sense que impliqui cap
relació laboral entre el Departament d’Edu-
cació i Universitats i el personal docent
esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte Altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Educació i Universitats.

3. El centre se sotmet al control financer
de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya i s’obliga a la justificació de
les seves despeses davant el Departament
d’Educació i Universitats, mitjançant apor-
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tació, a la finalització de cada curs escolar,
de la certificació de l’acord del consell
escolar d’aprovació dels comptes, de con-
formitat amb el que estableix l’article 25 del
Decret 56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera que solament podrà per-
cebre dels alumnes la quantitat que en
concepte de finançament complementari es
fixi per a cada curs escolar d’acord amb
l’article 117.9 de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig d’Educació.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, aprovades prèvi-
ament pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu , i s’adequaran al que dis-
posen l’article 51 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, l’article 17 del Decret 56/1993 i l’article
15 del Reial decret 2377/1985.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2, i que en formarà part
integrant. Qualsevol variació que faci refe-
rència a les esmentades quotes haurà de
ser autoritzada pels serveis territorials i es
formalitzarà en un document que s’annexa-
rà d’igual manera a aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per
a cada nivell i a tenir, com a mínim, una
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar no inferior a la que determini per
a cada zona el Departament d’Educació i
Universitats.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que s’hagin autoritzat prèvi-
ament, segons el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al que estableix la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a la
normativa de desenvolupament aprovada
pel Departament d’Educació i Universitats.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern previs-
tos als articles 54 de la Llei orgànica regu-
ladora del dret a l’educació, 26 del Reial
decret 2377/1985 i 12 del Decret 56/1993
i el Decret 110/1997, de 29 d’abril, i d’acord
amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Educació i Univer-
sitats, siguin d’aplicació als centres docents
de Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, l’article 26.3 del Reial decret
2377/1985 i l’article 27 del Decret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer als
membres de la comunitat escolar del centre
i a l’Administració educativa el caràcter pro-
pi del centre, en el cas que el tingui.

13. D’acord amb l’article 4 del Decret 56/
1993, en relació a l’article 6 del Reial decret
2377/1985, el present concert tindrà una
durada de quatre anys, comptats a partir
de l’1 de setembre de (any).

14. La renovació i modificació d’aquest
concert s’efectuaran d’acord amb els arti-
cles 28 a 37 del Decret 56/1993, en relació
amb els articles 42 a 46 del Reial decret
2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 61 de la Llei orgànica 8/1985, les
resoldrà el conseller d’Educació i Universi-
tats. Aquestes resolucions seran definitives
en via administrativa i es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per duplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Educació i Universi-
tats, el/la director/a dels serveis territorials
(zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especi-

fiqueu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries.

Curs.
Codi i denominació.

Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a
la formalització del concert educatiu de rè-
gim general per a la prestació del servei
públic de l’educació corresponent a segon
cicle d’educació infantil/educació primària/
educació secundària obligatòria/educació
especial en centres docents privats per a
un període d’un any.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Educació i Universi-

tats:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels serveis territorials de (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest do-
cument,

Exposen:
1. El centre docent esmentat ha estat in-

clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació; el Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius; el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de normes bà-
siques sobre concerts educatius, modificat
pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer,
i la resta de normativa aplicable.

2. El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei públic de l’educació en condicions de
gratuïtat, de conformitat amb les clàusules
següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei públic de l’educa-
ció, en els termes previstos a la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 juliol, reguladora del dret
a l’educació, a la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’Educació i les altres disposi-
cions aplicables, pel centre docent signa-
tari i per als ensenyaments i les unitats que
es relacionen a l’annex 1 d’aquest concert.
En conseqüència, aquest centre docent
assumeix les obligacions derivades del
concert educatiu en els termes establerts
en les disposicions esmentades i en aquest
document.

2.1 Com a contraprestació econòmica per
la realització del servei públic esmentat, el De-
partament d’Educació i Universitats s’obliga
a l’assignació de fons públics d’acord amb el
que assenyala l’article 18 del Decret 56/1993,
en relació amb els articles 12, 13 i 34 del Reial
decret 2377/1985.
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2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius, i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Educació i Univer-
sitats farà efectiva aquesta contraprestació
mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Educació i
Universitats i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte Altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Educació i Universitats.

3 El centre se sotmet al control financer
de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya i s’obliga a la justificació de
les seves despeses davant el Departament
d’Educació i Universitats, mitjançant apor-
tació, a la finalització de cada curs escolar,
de la certificació de l’acord del consell
escolar d’aprovació dels comptes, de con-
formitat amb el que estableix l’article 25 del
Decret 56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera totalment gratuïta, sen-
se percebre cap concepte que, directament
o indirectament, suposi una contrapartida
econòmica per la realització d’aquests en-
senyaments.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, aprovades prèvi-
ament pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu , i s’adequaran al que dis-
posen l’article 51 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, l’article 17 del Decret 56/1993 i l’article
15 del Reial decret 2377/1985.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2, i que en formarà part
integrant. Qualsevol variació que faci refe-
rència a les esmentades quotes haurà de
ser autoritzada pels serveis territorials i es
formalitzarà en un document que s’annexa-
rà d’igual manera a aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a man-
tenir en funcionament un nombre total
d’unitats escolars igual al d’unitats con-
certades per a cada nivell o etapa i a te-
nir, com a mínim, una relació mitjana alum-
nes/professor per unitat escolar no inferior

a la que determini per a cada zona el De-
partament d’Educació i Universitats.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que s’hagin autoritzat prèvi-
ament, segons el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al que estableix la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a la
normativa de desenvolupament aprovada
pel Departament d’Educació i Universitats.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern previs-
tos als articles 54 de la Llei orgànica regu-
ladora del dret a l’educació, 26 del Reial
decret 2377/1985 i 12 del Decret 56/1993
i el Decret 110/1997, de 29 d’abril, i d’acord
amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Educació i Univer-
sitats, siguin d’aplicació als centres docents
de Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, l’article 26.3
del Reial Decret 2377/1985 i l’article 27 del
Decret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb el que disposa el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre,
aquest concert tindrà una durada d’un any,
comptat a partir de l’1 de setembre (any).
Es podrà prorrogar si durant el període de
vigència el centre ha obtingut l’autorització
d’obertura o si es mantenen les necessitats
d’escolarització que en motiven la subscrip-
ció actual del concert.

14. Un cop aprovada la pròrroga d’aquest
concert, la renovació s’efectuarà d’acord
amb l’article 36 del Decret 56/1993, en

relació amb els articles 42 al 43 del Reial
decret 2377/1985.

La possible modif icació s’efectuarà
d’acord amb els articles 28 al 33 del Decret
56/1993, en relació amb l’article 46 del Reial
decret 2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 61 de la Llei orgànica 8/1985, les
resoldrà el conseller d’Educació i Universi-
tats. Aquestes resolucions seran definitives
en via administrativa i es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per duplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Educació i Universi-
tats, el/la director/a dels serveis territorials
(zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especi-

fiqueu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a
la formalització del concert educatiu de rè-
gim singular per a la prestació del servei
públic de l’educació corresponent a cicles
formatius de grau mitjà en centres docents
privats per a un període d’un any.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Educació i Universi-

tats:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels serveis territorials de (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:
1. El centre docent esmentat ha estat in-

clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
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de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació; el Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius; el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de normes bà-
siques sobre concerts educatius, modificat
pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer,
i la resta de normativa aplicable.

2. El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei públic de l’educació en condicions de
gratuïtat, de conformitat amb les clàusules
següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei públic de l’educació,
en els termes previstos a la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació i les altres disposici-
ons aplicables, pel centre docent signatari
i per als ensenyaments i les unitats que es
relacionen a l’annex 1 d’aquest concert. En
conseqüència, aquest centre docent se
sotmet a les normes esmentades i assumeix
les obligacions derivades del concert edu-
catiu en els termes establerts en les dispo-
sicions esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei públic esmentat,
el Departament d’Educació i Universitats
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18
del Decret 56/1993, en relació amb els ar-
ticles 12, 13 i 34 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius, i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Educació i Univer-
sitats farà efectiva aquesta contraprestació
mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribu-
cions del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les
retencions a compte de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, tot això,
com a pagament delegat i en nom de la
titularitat del centre, sense que impliqui cap
relació laboral entre el Departament d’Edu-
cació i Universitats i el personal docent
esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte Altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Educació i Universitats.

3. El centre se sotmet al control finan-
cer de la Intervenció General de la Gene-

ralitat de Catalunya i s’obliga a la justifica-
ció de les seves despeses davant el De-
partament d’Educació i Universitats, mit-
jançant aportació, a la finalització de cada
curs escolar, de la certificació de l’acord
del consell escolar d’aprovació dels comp-
tes, de conformitat amb el que estableix
l’article 25 del Decret 56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera totalment gratuïta, sen-
se percebre cap concepte que, directa-
ment o indirectament, suposi una contra-
par t ida econòmica per  la  rea l i tzac ió
d’aquests ensenyaments.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, aprovades prèvi-
ament pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu, i s’adequaran al que dis-
posen l’article 51 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, l’article 17 del Decret 56/1993 i l’article
15 del Reial decret 2377/1985.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-
rà com a annex 2, i que en formarà part
integrant. Qualsevol variació que faci re-
ferència a les esmentades quotes haurà
de ser autoritzada pels serveis territorials
i es formalitzarà en un document que s’an-
nexarà d’igual manera a aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per
a cada nivell i a tenir, com a mínim, una
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar no inferior a la que determini per
a cada zona el Departament d’Educació i
Universitats.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que s’hagin autoritzat prèvi-
ament, segons el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al règim que estableix la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i
a la normativa de desenvolupament apro-
vada pel Departament d’Educació i Univer-
sitats.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern previs-
tos als articles 54 de la Llei orgànica regu-
ladora del dret a l’educació, 26 del Reial
decret 2377/1985 i 12 del Decret 56/1993
i el Decret 110/1997, de 29 d’abril, i d’acord
amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Educació i Univer-
sitats, siguin d’aplicació als centres docents
de Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, l’article 26.3
del Reial decret 2377/1985 i l’article 27 del
Decret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer
als membres de la comunitat escolar del
centre i a l’Administració educativa el ca-
ràcter propi del centre, en el cas que el tin-
gui.

13. D’acord amb el que disposa el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre,
aquest concert tindrà una durada d’un any,
comptat a partir de l’1 de setembre (any).
Es podrà prorrogar si durant el període de
vigència el centre ha obtingut l’autorització
d’obertura o si es mantenen les necessitats
d’escolarització que en motiven la subscrip-
ció actual del concert.

14. Un cop aprovada la pròrroga d’aquest
concert, la renovació s’efectuarà d’acord
amb l’article 36 del Decret 56/1993, en re-
lació amb els articles 42 al 43 del Reial de-
cret 2377/1985.

La possible modif icació s’efectuarà
d’acord amb els articles 28 al 33 del Decret
56/1993, en relació amb l’article 46 del Reial
decret 2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 61 de la Llei orgànica 8/1985, les
resoldrà el conseller d’Educació i Universi-
tats. Aquestes resolucions seran definitives
en via administrativa i es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per duplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Educació i Universi-
tats, el/la director/a dels serveis territorials
(zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).
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Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especi-

fiqueu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

Model de document administratiu per a
la formalització del concert educatiu de rè-
gim singular per a la prestació del servei
públic de l’educació corresponent a batxi-
llerat/cicles formatius de grau superior en
centres docents privats per a un període
d’un any.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Educació i Universi-

tats:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels serveis territorials de (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius;

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual es detallen a l’annex 1 d’aquest
document,

Exposen:
1. El centre docent esmentat ha estat in-

clòs en la Resolució de (data), per la qual
s’aprova la relació de centres amb els quals
s’estableixen concerts educatius, en aplica-
ció del que disposen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació; el Decret 56/1993, de 23 de
febrer, sobre concerts educatius; el Reial
decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de normes bà-
siques sobre concerts educatius, modificat
pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer,
i la resta de normativa aplicable.

2. El titular del centre/representant legal
de l’entitat titular del centre declara que
aquest reuneix els requisits previstos a les
disposicions esmentades al punt anterior, i
també els que estableix la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.

Ambdues parts es reconeixen les condi-
cions necessàries per a la formalització
d’aquest concert per a la prestació del ser-
vei públic de l’educació corresponent a
ensenyaments no obligatoris, de conformi-
tat amb les clàusules següents:

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert
la prestació del servei públic de l’educació,
en els termes previstos a la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, a la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació i les altres disposici-
ons aplicables, pel centre docent signatari
i per als ensenyaments i les unitats que es
relacionen a l’annex 1 d’aquest concert. En
conseqüència, aquest centre docent se

sotmet a les normes esmentades i assumeix
les obligacions derivades del concert edu-
catiu en els termes establerts en les dispo-
sicions esmentades i en aquest document.

2.1 Com a contraprestació econòmica
per la realització del servei públic esmentat,
el Departament d’Educació i Universitats
s’obliga a l’assignació de fons públics
d’acord amb el que assenyala l’article 18 del
Decret 56/1993, en relació amb els articles
12, 13 i 34 del Reial decret 2377/1985.

2.2 La contraprestació indicada s’apli-
carà d’acord amb el que estableix la regu-
lació bàsica sobre concerts educatius, i el
que recull l’article 15.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

2.3 El Departament d’Educació i Univer-
sitats farà efectiva aquesta contraprestació
mitjançant:

a) El pagament mensual de les retribuci-
ons del personal docent i la cotització de
les quotes a la Seguretat Social, d’acord
amb les normes que regeixen el sistema de
pagament delegat, i la liquidació de les re-
tencions a compte de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, tot això, com a
pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació
laboral entre el Departament d’Educació i
Universitats i el personal docent esmentat.

b) La transferència mensual al titular del
centre o persona legítimament habilitada, de
la quantitat corresponent al concepte Altres
despeses de l’article 15.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer.

2.4 La concreció de les quantitats dels
conceptes expressats en l’apartat 2.2 an-
terior, en què es fracciona l’import anual de
la contraprestació econòmica, es fixarà anu-
alment per mitjà d’una Resolució del con-
seller d’Educació i Universitats.

3. El centre se sotmet al control finan-
cer de la Intervenció General de la Gene-
ralitat de Catalunya i s’obliga a la justifica-
c ió de les seves despeses davant e l
Departament d’Educació i Universitats, mit-
jançant aportació, a la finalització de cada
curs escolar, de la certificació de l’acord
del consell escolar d’aprovació dels comp-
tes, de conformitat amb el que estableix
l’article 25 del Decret 56/1993.

4. El titular del centre s’obliga a impartir
els ensenyaments objecte d’aquest concert
tal com s’indica tot seguit:

4.1 De manera que solament podrà per-
cebre dels alumnes la quantitat que en
concepte de finançament complementari es
fixi per a cada curs escolar d’acord amb
l’article 117.9 de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’Educació.

4.2 D’acord amb la normativa que re-
gula els diferents currículums i el seu des-
plegament a Catalunya.

Les activitats complementàries que, si es-
cau, es realitzin al centre, aprovades prèvi-
ament pel consell escolar, no podran tenir
caràcter lucratiu, i s’adequaran al que dis-
posen l’article 51 de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, l’article 17 del Decret 56/1993 i l’article
15 del Reial decret 2377/1985.

Aquestes activitats es detallaran, amb els
imports i les quotes autoritzats correspo-
nents al primer curs de vigència del present
concert, en un document que s’hi adjunta-

rà com a annex 2, i que en formarà part
integrant. Qualsevol variació que faci refe-
rència a les esmentades quotes haurà de
ser autoritzada pels serveis territorials i es
formalitzarà en un document que s’annexa-
rà d’igual manera a aquest document.

5. El titular del centre s’obliga a mantenir
en funcionament un nombre total d’unitats
escolars igual al d’unitats concertades per
a cada nivell i a tenir, com a mínim, una
relació mitjana alumnes/professor per uni-
tat escolar no inferior a la que determini per
a cada zona el Departament d’Educació i
Universitats.

La possible disminució d’aquesta relació
mitjana, i del nombre d’unitats en funciona-
ment, comportarà la disminució del nombre
d’unitats concertades, o la possible rescis-
sió d’aquest concert, si escau, en el supò-
sit que el titular incompleixi les obligacions
que estableix l’article 30 del Decret 56/1993,
en relació amb l’article 16 del Reial decret
2377/1985.

Per posar en funcionament noves unitats
del nivell o la modalitat objecte d’aquest
concert caldrà que s’hagin autoritzat prèvi-
ament, segons el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i incloses en les pre-
visions de l’article 31 del Decret 56/1993.

6. L’admissió d’alumnes en el centre
s’ajustarà al règim que estableix la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i
a la normativa de desenvolupament apro-
vada pel Departament d’Educació i Univer-
sitats.

7. El titular del centre s’obliga a consti-
tuir i mantenir els òrgans de govern previs-
tos als articles 54 de la Llei orgànica regu-
ladora del dret a l’educació, 26 del Reial
decret 2377/1985 i 12 del Decret 56/1993
i el Decret 110/1997, de 29 d’abril, i d’acord
amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

Aquests òrgans seran constituïts, es re-
novaran i exerciran les seves competències
segons la normativa d’aplicació.

8. El titular del centre s’obliga a complir
les disposicions que, com la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i les apro-
vades sobre ensenyament del català i en
català pel Departament d’Educació i Univer-
sitats, siguin d’aplicació als centres docents
de Catalunya.

9. La provisió de les vacants i els acomi-
adaments de personal que es produeixin en
el centre es realitzaran d’acord amb el que
preveuen l’article 60 de la Llei orgànica re-
guladora del dret a l’educació, l’article 26.3
del Reial decret 2377/1985 i l’article 27 del
Decret 56/1993.

10. El titular haurà de fer constar a la do-
cumentació i a la publicitat del centre la seva
condició de concertat i, així mateix, s’obli-
ga a donar-la a conèixer als membres de la
comunitat escolar.

11. El titular del centre adoptarà les me-
sures necessàries per portar a terme l’exe-
cució del concert d’acord amb els articles
35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 19
a 27 del Decret 56/1993.

12. El titular haurà de donar a conèixer als
membres de la comunitat escolar del centre
i a l’Administració educativa el caràcter pro-
pi del centre, en el cas que el tingui.
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13. D’acord amb el que disposa el Reial
decret 139/1989, de 10 de febrer, aquest
concert tindrà una durada d’un any, comp-
tat a partir de l’1 de setembre (any). Es podrà
prorrogar si durant el període de vigència el
centre ha obtingut l’autorització d’obertura
o si es mantenen les necessitats d’escola-
rització que en motiven la subscripció actu-
al del concert.

14. Un cop aprovada la pròrroga d’aquest
concert, la renovació s’efectuarà d’acord
amb l’article 36 del Decret 56/1993, en rela-
ció amb els articles 42 al 43 del Reial decret
2377/1985.

La possible modif icació s’efectuarà
d’acord amb els articles 28 al 33 del Decret
56/1993, en relació amb l’article 46 del Reial
decret 2377/1985.

15. Les causes i el procediment per a
l’extinció d’aquest concert s’estableixen als
articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en
relació amb els articles 47 a 58 del Reial
decret 2377/1985.

16. Les qüestions de litigi que se susci-
tin en la interpretació i l’execució dels con-
certs, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 61 de la Llei orgànica 8/1985, les
resoldrà el conseller d’Educació i Universi-
tats, Aquestes resolucions seran definitives
en via administrativa i es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, signen per duplicat, a la
localitat i data ut supra,

Pel Departament d’Educació i Universi-
tats, el/la director/a dels serveis territorials
(zona).

Pel centre docent (indiqueu-ho).

Annex 1: dades del centre

Codi:
Denominació:
Municipi:
Unitats concertades per al nivell (especi-

fiqueu-ho)
Nombre d’unitats per cursos.

Annex 2: activitats complementàries

Curs.
Codi i denominació.
Cost, preu estimat alumne/mes.
Descripció de l’activitat.

ANNEX 2

Model de document administratiu per a
la formalització de diligències de modifica-
ció de concerts educatius.

(Localitat i data).

Reunits:
Pel Departament d’Educació i Universi-

tats:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels serveis territorials de (zona), en

ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 33 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius,

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual figuren a la clàusula 1,

Exposen:
Per la Resolució (data) s’ha aprovat la mo-

dificació del concert educatiu subscrit pel
centre esmentat i, en conseqüència, n’acor-
den la formalització conforme a les següents

Clàusules:

—1 Es modifica l’annex 1 del concert edu-
catiu subscrit en (data) pel centre docent
(denominació), que té el codi (núm.), ubicat
a (localitat), en el sentit d’establir les unitats
concertades en (s’hi utilitzarà el desglossa-
ment previst en els documents dels concerts
educatius per als diferents nivells i etapes,
segons convingui).

—2 Aquesta modificació no altera el con-
junt de la resta de pactes inclosos al con-
cert de referència, els quals mantenen la
vigència prevista.

I perquè així consti en prova de confor-
mitat i acceptació, se signa per duplicat la
present diligència de modificació, a la loca-
litat i la data indicades al començament:

Pel Departament d’Educació i Universi-
tats, el/la director/a dels serveis territorials
(zona)

Pel centre docent (especifiqueu-ho).

ANNEX 3

Model de document administratiu per a
la formalització de diligències de pròrroga
de concerts educatius.

(Localitat i data)

Reunits:
Pel Departament d’Educació i Universi-

tats:
El senyor/La senyora (nom i cognoms), di-

rector/a dels serveis territorials de (zona), en
ús de les atribucions que li confereix l’arti-
cle 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius,

Pel centre docent (denominació):
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en

qualitat de titular del centre/representant le-
gal de l’entitat titular del centre, les dades
del qual figuren a la clàusula 1,

Exposen:
Mitjançant la disposició (data) s’ha apro-

vat la no renovació del concert educatiu
subscrit pel centre esmentat. Això no obs-
tant, el titular del centre i el Departament
d’Educació i Universitats han acordat fer ús
de la possibilitat de prorrogar-lo per un sol
any, d’acord amb les previsions de l’esmen-
tada Resolució, en relació amb l’article 36
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, en relació amb l’article
44 del Reial decret 2377/1985, de 18 de de-

sembre, i, en conseqüència, formalitzen la
pròrroga esmentada d’acord amb les se-
güents

Clàusules:

—1 Es prorroga per un sol any el concert
educatiu subscrit en (data) pel centre do-
cent (denominació), que té el codi (núm.),
ubicat a (lloc). Durant el període de vigència
d’aquesta pròrroga estaran concertades i en
funcionament les unitats següents: (s’utilit-
zarà el desglossament previst en els docu-
ments dels concerts educatius per als dife-
rents nivells i etapes, segons convingui).

—2 Aquesta pròrroga, durant el seu perí-
ode de vigència, no altera el contingut de la
resta de pactes inclosos en el concert edu-
catiu de referència, i alhora confirma el dit
contingut.

I perquè així consti, en prova de confor-
mitat i acceptació, se signa per duplicat la
present diligència de pròrroga, a la localitat
i la data indicada al començament:

Pel Departament d’Educació i Universi-
tats, el/la director/a dels serveis territorials
(zona).

Pel centre docent (especifiqueu-ho).

(06.209.012)

EDICTE de 10 d’agost de 2006, pel qual
es notifica l’obertura del tràmit de vista en
la tramitació de l’expedient disciplinari in-
coat al senyor Mikel García Sánchez-
Guzmán.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de l’obertura del tràmit de vista
en la tramitació de l’expedient disciplinari
incoat per la Resolució de 12 d’abril de 2006
del secretari general del Departament d’Edu-
cació, al funcionari docent senyor Mikel
García Sánchez-Guzmán, que consta domi-
ciliat a Osor, es notifica a la persona inte-
ressada que, en aplicació del que disposa
l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada por la Llei 4/
1999, de 13 de gener, l’expedient esmentat
és a la seva disposició a les oficines de la
Subdirecció General de la Inspecció de
Serveis del Departament d’Educació i Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya, Via
Augusta,  202-226, p lanta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina.

Passats deu dies a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 10 d’agost de 2006

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(06.212.105)
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