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DECRET 341/2006, de 5 de setembre, de
concessió de les distincions Jaume Vicens
Vives a la qualitat docent universitària
Pel Decret 69/1996, de 20 de febrer, es
va crear la Distinció Jaume Vicens Vives a
la qualitat docent universitària amb la finalitat de premiar l’excel·lència en la docència
universitària.
Pel Decret 37/2002, de 5 de febrer, es
van modificar les condicions de la Distinció
i pel Decret 381/2004, de 7 de setembre,
es va modificar la compensació econòmica, regulada a l’article 4 del Decret 37/2002,
de 5 de febrer, i es va establir que l’import
dels guardons es fixaria al decret d’atorgament de la Distinció.
Per tot això, i vistes les candidatures presentades pels consells socials de les universitats públiques o òrgans anàlegs de les
universitats privades de Catalunya i consultades personalitats de reconegut prestigi, a
proposta del conseller d’Educació i Universitats i d’acord amb el Govern,

Decreto:
Article 1
Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives,
com a premi individual, al professor Agustí
Pérez Foguet de l’Escola d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Barcelona de la
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Universitat Politècnica de Catalunya, pel
projecte Impuls de propostes d’Educació
per al Desenvolupament a la UPC 20002005, en reconeixement a la tasca innovadora d’un programa d’educació per al desenvolupament basat en valors de solidaritat,
igualtat i cooperació.
Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives,
com a premi individual, al professor Salomó
Marquès Sureda de la Facultat de Ciències
de l’Educació i Psicologia de la Universitat
de Girona, en reconeixement a la seva trajectòria professional, i especialment per la
constant preocupació per la formació i reciclatge dels mestres a través de les escoles d’estiu i del voluntariat i també per la seva
contribució en la valoració de la recerca
històrica en l’àmbit educatiu.
Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives,
com a premi individual, al professor Eduard
Bonet i Guinó, de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) de
la Universitat Ramon Llull, en reconeixement
a la seva trajectòria professional, tant per la
tasca d’innovació docent com per la seva
dedicació a la creació del Programa de
Doctorat PhD in Management Sciences.
Article 2
Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives,
com a premi col·lectiu, a la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de
Farmàcia de la Universitat de Barcelona, pel
fet d’haver incorporat criteris de qualitat en
el seu funcionament, amb la finalitat de renovar la docència pràctica i de millorar les
competències dels estudiants a l’hora d’accedir al mercat laboral.
Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives,
com a premi col·lectiu, a la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona, per
la implementació d’un laboratori d’habilitats
clíniques, per un projecte que té com a finalitat essencial millorar les competències
dels estudiants, essencialment pel que fa a
les habilitats clíniques i procediments tècnics, mitjançant la docència reglada i també de l’aprenentatge autònom.
Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives,
com a premi col·lectiu, al Grup d’Interès en
Aprenentatge Cooperatiu (GIAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la
tasca desenvolupada en les tasques de
difusió de l’aprenentatge cooperatiu en la
comunitat universitària, de formació dels
professors i de suport als docents que treballen en aquesta metodologia activa.
Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives,
com a premi col·lectiu, al grup de professors
d’enginyeria superior de l’Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra, pel
projecte de desplegament dels estudis d’enginyeria superior sota les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior, les línies
d’actuació del qual s’han basat essencialment en la definició de les competències del
segon cicle, el desenvolupament de la metodologia d’aprenentatge basada en projectes i en l’avaluació de l’experiència.
Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives,
com a premi col·lectiu, a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, pel projecte Una experiència docent compartida entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa DOW, en

reconeixement a la innovació en la metodologia docent enfocada a la dinàmica de la
resolució de problemes.
Article 3
L’import del guardó, tant per a la modalitat individual com per a la col·lectiva, és
de 20.000 euros.
Barcelona, 5 de setembre de 2006
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.223.060)

ORDRE EDU/432/2006, de 30 d’agost, per
la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se
n’aproven les bases reguladores.
Des del curs 1998-1999 el Departament
d’Educació i Universitats ha impulsat, mitjançant el Projecte de qualitat i millora contínua, experiències per a la millora de la
gestió en els instituts d’educació secundària que imparteixen formació professional
específica.
El Pla general de formació professional a
Catalunya, aprovat pel Govern el dia 27
d’agost de 2002, comprèn diversos àmbits
generals d’actuació, entre els quals hi ha el
de la qualitat i millora contínua de la formació professional, que es concreta, entre altres programes, mitjançant el Projecte de
qualitat i millora contínua que es regula en
aquesta Ordre.
La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny,
de les qualificacions i de la Formació professional estableix, en el seu article 17,
apartat 2, que les administracions públiques
han de garantir, en els seus àmbits respectius, la qualitat de les ofertes formatives. Per
la seva banda la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació, determina, en el seu
article 2, apartat 2, que els poders públics
han de prestar una atenció prioritària al
conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l’ensenyament.
Es compta doncs, amb un bagatge d’experiència i amb una perspectiva de futur que
aconsellen establir un marc legal estable per
al desplegament del Projecte de qualitat i
millora contínua.
El Projecte de qualitat i millora contínua
pretén difondre i fer arrelar en els centres
docents criteris i instruments de revisió, avaluació i redefinició permanent del treball.
Aquest projecte consisteix en cursos i seminaris específics, en jornades d’intercanvi
d’experiències i, sobretot, en l’agrupació dels
centres en xarxes de treball, organitzades en
quatre nivells, amb l’objectiu de donar-se
suport mútuament i compartir experiències,
metodologies i noves eines de gestió i millora. Els quatre nivells són: el primer, anomenat D, d’iniciació; el segon, C, de creació i
desenvolupament progressiu del sistema de
gestió; el tercer, B, d’implantació, certifica3062

ció i extensió del sistema de gestió; i el quart,
A, de consolidació del sistema de gestió i impuls de noves millores en la gestió.
Mitjançant aquests sistemes de gestió es
vol ajudar els centres a: orientar les actuacions per donar resposta a les necessitats
formatives de l’alumnat, les famílies, les
empreses, l’entorn social i els requeriments
establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que
hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que es desenvolupen; fonamentar la gestió dels processos en els fets, la mesura i la informació;
fomentar la cultura de la millora contínua, la
innovació i l’intercanvi de bones pràctiques
amb altres centres; promoure el compromís
col·lectiu i la coherència d’objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les
polítiques i les estratègies de centre, i orientar el centre cap a la consecució de bons
resultats en relació amb els seus objectius.
Per tot l’exposat, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,
Ordeno:
Article 1
Es crea el Projecte de qualitat i millora
contínua dels centres educatius.
Article 2
S’aproven les bases reguladores del Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, que consten a l’annex
d’aquesta Ordre.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació i Universitats, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 30 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
ANNEX
Bases reguladores
—1 Objecte
És l’objecte d’aquestes bases la regulació del Projecte de qualitat i millora dels
centres educatius.
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—2 Finalitats i objectius específics
2.1 Finalitat.
La finalitat del Projecte de qualitat i millora contínua és impulsar la cultura de la
qualitat en els centres educatius i ajudar a
definir, implantar i avaluar un model de gestió que cerqui la qualitat global del centre,
per aconseguir:
a) Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments que
s’hi imparteixen.
b) Satisfer les necessitats i les expectatives de les persones que reben o utilitzen,
directament o indirecta, els serveis del centre: alumnat, famílies, empreses, centres
superiors, entorn social i altres.
c) Aconseguir la satisfacció de l’equip
humà que hi treballa.
d) Aconseguir els objectius fixats per a
l’obtenció dels resultats clau del centre, és
a dir, l’excel·lència en els resultats.
2.2 Objectius específics.
Els objectius específics del Projecte de
qualitat i millora contínua són els següents:
a) Definir un sistema de gestió del centre
basat en quatre pilars fonamentals: la planificació, l’execució, l’avaluació i la millora contínua de totes les activitats que s’hi realitzen.
b) Realitzar processos periòdics d’autoavaluació global del centre, per tal de disposar de dades que ens permetin endegar
plans i processos fonamentats de millora.
c) Desplegar plans de millora de l’ensenyament que imparteix el centre, mitjançant
l’ús de metodologies de qualitat i la participació en equips de treball dels diferents
membres de la comunitat educativa, d’acord
amb la millora a realitzar: professorat, personal d’administració i serveis, alumnat i
famílies, entre d’altres.
d) Desplegar sistemes de recollida i anàlisi de l’opinió i les necessitats dels membres
de la comunitat educativa –professorat, personal d’administració i serveis, alumnat i famílies– com també de l’entorn social i econòmic del centre, sobre el funcionament i
l’ensenyament que s’hi imparteix.
e) Formar persones del centre en metodologies de millora de la qualitat i d’autoavaluació, com també de dinamització
d’equips de millora.
f) Definir quadres d’indicadors dels diferents processos i activitats que es desenvolupen en el centre, i del centre globalment,
per tal de poder obtenir dades, com més
fiables millor, i endegar processos sistemàtics d’avaluació i millora.
g) Gestionar les activitats docents i no
docents del centre, de manera sistemàtica,
d’acord amb els processos prèviament
definits, tot comparant els resultats obtinguts amb els previstos i prenent les mesures correctives o de millora adients.
h) Consolidar una estructura organitzativa en el centre que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies de qualitat.
i) Implicar equips de persones del centre
(professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, famílies i altres) en el desenvolupament d’estratègies de qualitat i el pla
de millora.
j) Desenvolupar un model de planificació
i direcció estratègica del centre i instruments
de seguiment i avaluació integral del centre.

k) Valorar els processos i els resultats de
les actuacions endegades i proposar actuacions generals de millora.

hi haurà, almenys, els Instituts d’educació
secundària que imparteixen formació professional inicial.

—3 Òrgan gestor
El Projecte de qualitat i millora contínua
dels centres educatius es gestiona per la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent del Departament
d’Educació i Universitats.

—6 Obligacions dels centres
La participació en el procés de selecció
suposa l’acceptació dels compromisos següents:
a) Implementar un model de gestió de la
qualitat i estar en disposició d’obtenir la certificació acreditativa, si escau.
b) Assumir que el lideratge i la implementació del projecte de qualitat i millora contínua en el centre corresponen a la persona
coordinadora del projecte, conjuntament amb
el/a director/a i la resta de l’equip directiu.
c) Incorporar-se al Projecte, formant part
de la xarxa que li correspongui. El centre
assumeix el compromís amb la Direcció
General de Formació Professional i Educació Permanent de tenir establert, en un termini de dos anys, un sistema de gestió de
la qualitat i, si així ho decideix, d’anar a la
certificació externa el tercer any, en què el
sistema ha d’estar plenament implementat.
d) Constituir un o més equips de millora
per al desenvolupament del pla d’actuació.
e) Participar en les activitats individuals i
grupals de desplegament del projecte de
qualitat i millora contínua de la Direcció
General de Formació Professional i Educació Permanent, entre les quals cal destacar
les reunions mensuals de xarxa, la constitució d’una comissió de qualitat en el centre i la participació en les activitats de formació de la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent.
f) Seguir el programa general de treball
de la xarxa on s’integri el centre, establert
des del Servei de Suport a la Gestió dels
Centres de Formació Professional i Ensenyaments Esportius.

—4 Convocatòria
Correspon a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent la
convocatòria del concurs públic mitjançant
resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per seleccionar els
centres educatius que han de ser inclosos
en el Projecte de qualitat i millora contínua.
—5 Requisits de participació
5.1 Generals.
Poden participar en les convocatòries públiques els centres educatius de Catalunya
que reuneixin els requisits següents:
a) Disposar d’un pla d’actuació, aprovat
pel claustre, que inclogui objectius i actuacions relacionades amb el tema de la gestió
de la qualitat, i un compromís explícit de la
direcció d’assumir i liderar el centre cap a
la integració de la gestió de la qualitat i la
millora contínua, com a sistema únic de
gestió en el centre.
b) Disposar de la documentació normativa
actualitzada que exigeix el Departament
d’Educació i Universitats: projecte educatiu de
centre, projecte curricular de centre, reglament
de règim interior, programacions, pla d’acció
tutorial i programació general del centre.
Aquesta documentació ha d’estar clarament identificada com a documentació del
centre i estar disponible per a qualsevol
membre de la comunitat educativa.
c) Designar una persona, amb coneixements de gestió de la qualitat d’un centre
educatiu, com a coordinadora del Projecte
de qualitat i millora contínua, en el nivell d’iniciació.
En cas que el centre no disposi de la persona amb la formació adequada, haurà
d’assignar-ne una que estigui en disposició
d’assistir als cursos de formació inicial en
qualitat i millora contínua que organitza la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.
La persona coordinadora del projecte, en
el cas dels centres públics, s’ha de designar preferentment d’entre les que tinguin la
destinació definitiva en el centre i, en tot cas,
l’assignació s’ha de fer tenint present la
previsió de continuïtat al llarg del projecte.
d) Disposar de professorat amb una formació bàsica mínima en metodologies de
gestió de la qualitat o que estigui en disposició d’assistir als cursos que organitza la
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent.
e) Aprovar, per part del claustre, la participació en el projecte.
f) Aprovar, per part del consell escolar del
centre, la participació en el projecte.
5.2 Específics.
A les resolucions de convocatòria pública es podrà incloure l’exigència d’altres requisits, així com determinar el tipus de centres que hi podran participar, entre els quals
3063

—7 Dotació de recursos
7.1 Els centres seleccionats rebran per
part de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent:
a) Assessorament en els models de gestió de qualitat i millora contínua.
b) Formació, a través de la xarxa intercentres, adreçada al director o directora, coordinador o coordinadora de qualitat i, eventualment, a altres membres de l’equip de
direcció i coordinació.
c) Documentació, amb suport paper o digital, per a la gestió del programa de qualitat i millora contínua (models i exemples
d’altres centres).
d) El programari de gestió.
e) El finançament de les despeses derivades de la certificació externa en els centres que depenen del Departament d’Educació i Universitats, si s’escau.
7.2 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent ha de
facilitar la formació i els mitjans necessaris
que en cada moment es determinin, per
implementar i desenvolupar un sistema de
gestió que cerqui la qualitat total al centre.
—8 Desenvolupament del projecte
Els centres seleccionats desenvoluparan
el projecte mitjançant:
a) La integració en la xarxa de treball intercentres.
b) La participació, a través del campus
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virtual, d’intercanvi d’experiències i recursos de l’entorn educampus del portal
edu365.com (http://www:edu365.com).
c) La participació en les jornades i trobades de les xarxes de qualitat per a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.
d) El desenvolupament de les actuacions
establertes en el programa de treball definit
per la Direcció General: a’) realització d’autoavaluacions mitjançant el model europeu de
gestió de la qualitat i elaboració d’un pla de
millora; b’) creació d’equips de millora; c’) elaboració i implantació d’un model de gestió de
la qualitat del centre i, si escau, certificació;
e) El desenvolupament de la planificació
estratègica i d’un sistema d’indicadors de
coordinació i avaluació integral del centre,
com a eines de gestió.
—9 Certificació de les activitats
9.1 Les reunions de xarxa formen part
del programa de formació permanent i, com
a tal, són certificables per la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, com a activitats de formació per al
professorat participant, si es compleixen les
condicions establertes.
9.2 Tenen la consideració d’activitat
d’innovació educativa, sempre que es duguin a terme durant tot un curs acadèmic,
les activitats següents:
a) la coordinació del projecte en el centre.
b) la participació en l’equip o equips de
millora del centre.
c) la participació com a membre de la comissió de qualitat del centre.
d) la participació com a persones auditores en altres centres de la xarxa.
e) la participació en l’autoavaluació i l’elaboració del pla de millora del centre.
A cada persona participant a les activitats
esmentades li correspon un sol certificat per
curs, encara que participi en més d’una.
9.3 El director o directora del centre trametrà a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent la informació següent:
a) Un cop començat el curs, la relació de
persones (nom, cognoms i NIF) que duen a
terme totes les activitats previstes a la base
9.2.
b) Durant la primera quinzena del mes de
juliol del curs corresponent, la relació de persones (nom, cognoms i NIF) que durant tot
el curs acadèmic han dut a terme efectivament les activitats previstes a la base 9.2.
La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent n’emetrà el certificat corresponent.
—10 Memòria de seguiment i avaluació del
projecte
Els centres trametran anualment, una memòria del desplegament, la situació dins el
centre i l’avaluació del Projecte, a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.
Del resultat d’aquesta memòria i de la valoració que en facin els responsables del projecte es derivarà la decisió de romandre en
el mateix nivell, de passar al següent o de
finalitzar la participació en aquest projecte.
—11 Inspecció
La Inspecció d’Educació supervisa i assessora el desenvolupament del Projecte de
qualitat i millora contínua.

—12 Centres privats no concertats
En els centres privats no concertats, les
funcions que aquesta ordre atribueix al consell escolar de centre i al claustre de professors i professores, s’entenen referides al
titular, i de la documentació normativa prevista a la base 5 d’aquesta ordre, únicament
se’ls exigirà la que hagin de disposar
d’acord amb la normativa general aplicable.
(06.220.103)

RESOLUCIÓ EDU/2895/2006, de 28
d’agost, per la qual s’actualitza la relació
d’instituts d’educació secundària que participen en el Projecte de qualitat i millora
contínua.
Mitjançant la Resolució EDU/1685/2006,
de 22 de maig, es va convocar concurs
públic per a la selecció d’instituts d’educació secundària que imparteixen formació professional, per ser inclosos en el
Projecte de qualitat i millora contínua, a
partir del curs 2006-2007 (DOGC núm.
4644, de 30.5.2006).
El director general de Formació Professional i Educació Permanent va resoldre la
convocatòria, un cop vista la proposta de la
comissió avaluadora d’acord amb el que
preveu l’apartat 8.1 de la Resolució esmentada.
D’altra banda, l’apartat 8.3 de la Resolució preveu que la relació de centres que participin en el Projecte de qualitat i millora contínua, s’actualitzarà amb les inclusions de
nous instituts i les desvinculacions que hi
pugui haver.
Per tot l’exposat,

Resolc:
Article 1
S’inclouen en el Projecte de qualitat i millora contínua, amb efectes de l’inici del curs
2006-2007, els 10 centres que consten a
l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Article 2
Es desvincula del Projecte de qualitat i millora contínua, amb efectes de la fi del curs
2005-2006, el centre que consta a l’annex
2 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 28 d’agost de 2006
Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent
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ANNEX 1
Centres que s’inclouen amb efectes de l’inici
del curs 2006-2007
Codi: 25004188.
Nom: IES Joan Brudieu.
Localitat: la Seu d’Urgell.
Codi: 08012714.
Nom: IES Anna Gironella de Mundet.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08042573.
Nom: IES Lluïsa Cura.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08017852.
Nom: IES Escola del Treball.
Localitat: Granollers.
Codi: 25003202.
Nom: IES Agrària d’Urgell.
Localitat: Mollerussa.
Codi: 17002557.
Nom: IES Baix Empordà.
Localitat: Palafrugell.
Codi: 08043644.
Nom: IES Carles Vallbona.
Localitat: Granollers.
Codi: 08041866.
Nom: IES El Calamot.
Localitat: Gavà.
Codi: 08034217.
Nom: IES Bernat el Ferrer.
Localitat: Molins de Rei.
Codi: 08042342.
Nom: IES Badia del Vallès.
Localitat: Badia del Vallès.
ANNEX 2
Centre que es desvincula amb efectes de la
fi del curs 2005-2006
Codi: 08031022.
Nom: IES de Vic.
Localitat: Vic.
(06.214.034)

RESOLUCIÓ EDU/2896/2006, de 25
d’agost, per la qual es modifica la composició de la zona escolar rural Talaia, de Sant
Jaume dels Domenys.
La continua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització, aconsellen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modificació de la zona escolar rural
Talaia.
Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària afectats, i d’acord amb el
que es preveu a l’article 49 del Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);
A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,
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Resolc:
Article 1
Modificar la composició de la zona escolar rural Talaia, amb codi 43009400, de Sant
Jaume dels Domenys (Baix Penedès), en el
sentit següent:
El CEIP Mare de Déu del Priorat, amb codi
43005133, de Banyeres del Penedès (Baix
Penedès), deixa de formar part de la zona
escolar rural.
Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar
2006-2007.
Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre de Centres Docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 25 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.208.166)

RESOLUCIÓ EDU/2897/2006, de 28
d’agost, per la qual s’autoritza l’obertura i
el funcionament del centre docent estranger ASET, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents Serveis Territorials del
Departament d’Educació i Universitats en
petició d’autorització d’obertura i funcionament del centre docent estranger ASET, de
Barcelona, per impartir ensenyaments
d’acord amb el sistema educatiu alemany a
alumnes espanyols i estrangers, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
vigent, en concret, la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació; el Reial decret 806/1993, de 28
de maig, sobre règim de centres docents

estrangers a Espanya; el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i vista la certificació emesa pel cònsol general adjunt de
la República Federal Alemanya a Barcelona,
i d’acord, també, amb els informes dels
serveis territorials per mitjà dels quals s’ha
tramès la sol·licitud esmentada.
Atès que s’han seguit tots els tràmits procedimentals exigits per la normativa vigent
en aquesta matèria,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura i el funcionament
del centre docent estranger ASET de Barcelona que impartirà ensenyaments d’acord
amb el sistema educatiu alemany a alumnes espanyols i estrangers, les dades del
qual figuren a l’annex d’aquesta Resolució
en els termes que s’hi especifiquen.
—2 El reconeixement dels estudis cursats
en el centre autoritzat s’ajustarà al que disposa la normativa reguladora de l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers de nivells no universitaris.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de Centres Docents.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interessades poden interposar, recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 28 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08065846.
Denominació: ASET.
Adreça: carrer Provença, 533-535, dreta,
baixos.
Titular: Asociación Hispano-Alemana de Enseñanzas Técnicas (ASET).
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NIF: G08701203.
Ensenyaments i capacitats autoritzats:
Industriekaufmann (Tècnic de gestió empresarial en la branca d’indústria): 1 unitat
amb 30 llocs escolars.
Bankkaufmann (Tècnic de gestió empresarial en la branca de banca): 1 unitat amb
30 llocs escolars.
Versicherungskaufmann (Tècnic de gestió empresarial en la branca d’assegurances): 1 unitat amb 30 llocs escolars.
Speditionskaufmann (Tècnic de gestió
empresarial en la branca de transitaris): 1
unitat amb 30 llocs escolars.
Informatikkaufmann/IT-System-Kaufmann
(Tècnic de gestió empresarial en la branca
d’informàtica/branca de sistemes de TI): 1
unitat amb 30 llocs escolars.
Capacitat total del centre: 150 llocs escolars.
(06.212.057)

RESOLUCIÓ EDU/2898/2006, de 22
d’agost, per la qual es regula, amb caràcter
experimental, la formació per a les proves
d’accés als cicles formatius de formació
professional per al curs 2006-2007.
L’article 41.2 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’Educació, estableix que
correspon a les administracions educatives
regular les proves d’accés a la formació
professional per a aquelles persones que no
compleixen els requisits acadèmics, i també determina que per accedir per aquesta
via a cicles formatius de grau mitjà caldrà
tenir 17 anys com a mínim, i 19 per accedir
a cicles formatius de grau superior, complerts en l’any de realització de la prova, o
18 si s’acredita estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual
es vol accedir.
D’altra banda, l’article 69.1 d’aquesta Llei
preveu que les administracions públiques
han de promoure mesures tendents a oferir
a totes les persones l’oportunitat d’accedir
als ensenyaments de formació professional.
El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya, estableix a l’article
10.1 que es podrà accedir a la formació
professional mitjançant una prova regulada
pel Departament d’Educació i Universitats.
Una de les novetats introduïdes per la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, va ser la
regulació de l’accés als ensenyaments de
formació professional mitjançant la superació de les proves d’accés. Aquesta via,
complementària de l’accés amb titulació, ha
tingut un notable desenvolupament i ha
facilitat que moltes persones continuessin
els seus itineraris de formació i qualificació
dins del sistema educatiu gràcies a la preparació i la superació de les proves.
En aquest sentit, des de l’inici de la implantació dels cicles formatius, molts dels
centres i aules de formació de persones
adultes van iniciar la preparació de les proves d’accés.

Full de disposicions i actes administratius

L’objectiu de les proves és determinar si
la persona interessada té els coneixements,
habilitats, maduresa o capacitats adients als
ensenyaments que vol cursar. Amb la preparació de les proves, s’adquireix una formació, i és oportú reconèixer l’esforç de les
persones que les preparen de forma positiva en entorns que ofereixen les garanties
adequades de qualitat.
El Comunicat de Maastricht de 14 de desembre de 2004, fet pels ministres responsables de l’ensenyament i de la formació
professional de 32 països europeus, considera, entre d’altres, que dins de cada Estat
cal desenvolupar i posar en marxa enfocaments de formació oberts i flexibles que
permetin als ciutadans definir la seva trajectòria individual, alhora que cal establir
estructures i mecanismes flexibles i oberts
per a la formació professional. Igualment
considera prioritari la millora de les respostes dels sistemes de formació professional
per a les necessitats de les persones o grups
amb risc d’exclusió.
Atesa la novetat de la mesura, és adient
dur a terme una experimentació que permeti
assajar els continguts, l’organització i l’encaix d’aquesta oferta de formació per a les
proves d’accés, amb la finalitat que les
persones puguin disposar d’itineraris de promoció amb un més gran valor afegit, mitjançant els ensenyaments de formació professional, alhora que s’obtenen elements i
dades per a la regulació definitiva de la
mesura.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació
Permanent,

Resolc:
—1 Objecte
Es regula, amb caràcter experimental, la
formació per a les proves d’accés als cicles
formatius dels ensenyaments de formació
professional per al curs 2006-2007.
—2 Durada
Aquesta experiència es durà a terme, únicament, durant el curs acadèmic 20062007.
—3 Finalitat
La finalitat d’aquesta experiència és obtenir dades qualitatives i quantitatives per a
la programació i la implantació definitiva de
les formacions per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà i als cicles
formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional.
—4 Abast
L’experiència consisteix en el reconeixement de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà, i en
el reconeixement de la formació per a les
proves d’accés als cicles formatius de grau
superior.
—5 Centres de formació de persones
adultes dependents del Departament d’Educació i Universitats
Per dur a terme la formació corresponent
per a les proves d’accés en centres de formació de persones adultes dependents del

Departament d’Educació i Universitats, en
el curs acadèmic 2006-2007, es designen
els centres de formació de persones adultes que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució. La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent podrà, si escau, ampliar, reduir o modificar els
centres designats.
—6 Altres centres de formació de persones adultes
6.1 Poden demanar i obtenir el reconeixement per a la formació per a les proves
d’accés:
a) Els centres de formació de persones
adultes de titularitat pública que no depenguin del Departament d’Educació i Universitats.
b) Els centres de formació de persones
adultes de titularitat privada.
6.2 La sol·licitud del reconeixement s’ha
de presentar abans del 30 de setembre de
2006, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, amb la informació detallada a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
6.3 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent resoldrà,
i es publicarà en el DOGC, la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, especificant en aquest darrer cas el motiu o motius
de la denegació.
Contra la resolució de la Direcció General
de Formació Professional i Educació Permanent, que no exhaureix la via administrativa,
les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el conseller
d’Educació i Universitats, en el termini d’un
mes comptat a partir de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
—7 Requisits
Cal complir tots els requisits següents:
a) La formació ha de fer-se, segons correspongui, per persones que pertanyin als
cossos docents, per persones que posseeixin les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura
o doctorat.
b) La ràtio màxima formador/alumnes és
d’1/35.
c) Les activitats formatives es duran a terme, almenys, durant 4 dies a la setmana.
—8 Temari i durada mínima de la formació
8.1 La formació s’ha d’ajustar al temari
vigent de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional.
8.2 La durada mínima de la formació per
a les proves d’accés als cicles formatius de
grau mitjà és de 300 hores.
8.3 La durada mínima de la formació per
a les proves d’accés als cicles formatius de
grau superior és:
a) De la part comuna: 300 hores.
b) De cada matèria de la part específica:
99 hores.
—9 Contingut de la formació
9.1 Els centres de formació de persones adultes de titularitat pública, que no de3066

penguin del Departament d’Educació i Universitats, i els centres de formació de persones adultes de titularitat privada han
d’oferir, per a cada grau, la formació mínima que es detalla:
9.2 A la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà cal
oferir totes las matèries. Pel que fa a l’idioma estranger, és suficient oferir-ne un.
9.3 A la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior:
a) Cal oferir totes les matèries de la part
comuna. Pel que fa a l’idioma estranger és
suficient oferir-ne un.
b) Cal oferir les matèries de la part específica exigides en les proves d’accés que
permetin presentar-se, almenys, a un cicle
formatiu de grau superior.
—10 Calendari
10.1 En els centres de formació de persones adultes dependents del Departament
d’Educació i Universitats la formació començarà no més tard del dia 19 de setembre de
2006, i no podrà finalitzar abans del dia 25
de maig de 2007.
10.2 En la resta de centres de formació
de persones adultes la formació començarà no més tard del dia 16 d’octubre de 2006,
i no podrà finalitzar abans del dia 30 d’abril
de 2007.
—11 Règim
11.1 Les activitats formatives són presencials.
11.2 A la formació per a l’accés als cicles de grau mig, l’alumnat ha de fer íntegrament la formació per a l’accés als cicles
de grau mitjà.
11.3 A la formació per a l’accés als cicles de grau superior, l’alumnat pot fer bé la
part comuna, bé la part específica, o bé
totes dues.
11.4 L’expedició de la certificació acreditativa d’haver superat la formació requereix l’assistència, almenys, al 80% de les
hores previstes.
—12 Matèries específiques a distància
12.1 Les persones inscrites en la formació per a l’accés als cicles de grau superior
que no puguin dur a terme en el centre de
formació de persones adultes, sigui quina
sigui la seva titularitat, la formació de les
matèries específiques, podran seguir la formació de les matèries específiques mitjançant l’Institut d’Educació Secundària Obert
de Catalunya.
12.2 La inscripció a la formació de les
matèries específiques a distància a l’Institut
d’Educació Secundària Obert de Catalunya
es durà a terme del 25 de setembre al 20
d’octubre de 2006. Caldrà adjuntar a la
sol·licitud d’inscripció el certificat d’acord
amb el model que consta a l’annex 3
d’aquesta Resolució.
—13 Certificació
Els centres de formació de persones adultes, públics i privats, lliuraran a l’alumnat que
superi la formació la certificació, en la qual
es farà constar la qualificació, d’acord amb
els models que consten, respectivament, als
annexos 4 i 5 d’aquesta Resolució.
—14 Qualificació de la formació
14.1 La qualificació de la formació és,
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en tot cas, única, compresa entre 0 i 10, i
amb dues xifres decimals.
14.2 Són positives les qualificacions
iguals o superiors a 5.
14.3 La qualificació de la formació per
a l’accés als cicles de grau mitjà serà la
mitjana aritmètica de les diverses matèries.
14.4 La qualificació de la formació per
a l’accés als cicles de grau superior serà la
mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a la part comuna, i a la part específica, calculades cadascuna de les parts,
per separat.
14.5 Per a l’alumnat que, a causa de
disposar de l’exempció d’una part de les
proves d’accés, només faci l’altra part, la
qualificació de la formació per a l’accés als
cicles de grau superior serà la que obtingui
en la part feta.

SERVEIS TERRITORIALS DEL BAIX
LLOBREGAT-ANOIA

—15 Efectes
15.1 La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació
obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional.
15.2 La formació superada no genera
cap exempció a les proves d’accés als cicles formatius.

Codi: 08062018
Denominació: AFA Verge de Montserrat
Municipi: Igualada
Nombre de grups: 1

—16 Informació a las persones destinatàries
Els centres de formació de persones
adultes informaran dels efectes de la formació a totes les persones interessades, abans
de la presentació de les sol·licituds.
—17 Seguiment i avaluació de l’experiència
La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent farà, amb el suport de la Inspecció d’Educació, el seguiment i avaluació de l’experiència, que ha de
comprendre, almenys:
a) El desenvolupament de la formació.
b) Els resultats obtinguts per les persones aspirants en la prova d’accés de 2007.
c) La detecció de millores de les proves
d’accés.
—18 Normativa supletòria
En els centres dependents del Departament d’Educació i Universitats, en tot allò
que no es regula en aquesta Resolució i es
correspongui amb la naturalesa d’aquesta
experimentació, seran d’aplicació, amb
caràcter supletori, les instruccions d’organització i funcionament dels cicles formatius, el Reglament de règim interior del centre i la regulació vigent de les proves d’accés
als cicles formatius pel que fa a les qualificacions.
Barcelona, 22 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX 1
Centres del Departament d’Educació i Universitats que en el curs acadèmic 20062007 impartiran la formació i grups
a) Formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà.

Codi: 08055051
Denominació: CFA Jacint Verdaguer
Municipi: Castelldefels
Nombre de grups: 1
Codi: 08061981
Denominació: AFA Abat Oliba
Municipi: Cornellà de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08056572
Denominació: CFA Terra Baixa
Municipi: El Prat de Llobregat
Nombre de grups: 2
Codi: 08061993
Denominació: AFA Eugeni D’ors
Municipi: Esplugues de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08062122
Denominació: CFA Martorell
Municipi: Martorell
Nombre de grups: 1
Codi: 08055695
Denominació: CFA Rafael Farré
Municipi: Molins de Rei
Nombre de grups: 1
Codi: 08058209
Denominació: CFA Lluís Castells
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Nombre de grups: 2
Codi: 08055439
Denominació: CFA Mestre Esteve
Municipi: Sant Feliu de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08059731
Denominació: CFA Arquitecte Jujol
Municipi: Sant Joan Despí
Nombre de grups: 2
Codi: 08062055
Denominació: AFA Can Ginestar
Municipi: Sant Just Desvern
Nombre de grups: 1
Codi: 08055440
Denominació: CFA Garrosa
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Nombre de grups: 1
Codi: 08060137
Denominació: CFA Edelia Hernández
Municipi: Viladecans
Nombre de grups: 1
SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Codi: 08060228
Denominació: AFA El Clot
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08061944
Denominació: AFA Madrid
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08055683
Denominació: CFA Manuel Sacristán
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08061701
Denominació: CFA Maria Rúbies
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08062262
Denominació: AFA Martinet de Nit
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08061683
Denominació: CFA Palau de Mar
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08060231
Denominació: AFA Pegaso
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08062331
Denominació: AFA Pere Calders
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08061956
Denominació: AFA Prosperitat
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08061919
Denominació: AFA Rius i Taulet
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08060411
Denominació: CFA Sants-Sant Raimon de
Penyafort
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08062250
Denominació: AFA Torrent d’en Melis
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2
SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Codi: 08060204
Denominació: AFA Gran Sol
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1

Codi: 08055063
Denominació: CFA Canyelles
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061580
Denominació: AFA Lloreda/La Pau
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 2

Codi: 08062109
Denominació: AFA Ciutat Meridiana
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060216
Denominació: AFA Morera Pomar
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1

Codi: 08062249
Denominació: CFA El Carmel
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08055403
Denominació: CFA Sant Roc
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 2
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Codi: 08061971
Denominació: AFA Berga
Municipi: Berga
Nombre de grups: 1

Codi: 08063643
Denominació: AFA La Cooperativa
Municipi: Torelló
Nombre de grups: 1

Codi: 08061221
Denominació: CFA Vallès
Municipi: Granollers
Nombre de grups: 2

Codi: 08057163
Denominació: CFA Teresa Mañé
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Nombre de grups: 2

Codi: 08059044
Denominació: CFA La Llagosta
Municipi: La Llagosta
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS DEL VALLÈS
OCCIDENTAL

Codi: 08057953
Denominació: CFA Bellvitge
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08057965
Denominació: CFA Can Serra
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08057679
Denominació: CFA El Gornal
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08062110
Denominació: AFA Sanfeliu
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08062481
Denominació: CFA Sant Josep
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 2
Codi: 08062493
Denominació: AFA Sant Ramon
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 2
Codi: 08063621
Denominació: AFA-C Martí i Pol
Municipi: Manlleu
Nombre de grups: 0,5

Codi: 08058210
Denominació: AFA Badia del Vallès
Municipi: Badia del Vallès
Nombre de grups: 1
Codi: 08056560
Denominació: CFA Barberà
Municipi: Barberà del Vallès
Nombre de grups: 1
Codi: 08056584
Denominació: CFA L’Alzina de Cerdanyola
Municipi: Cerdanyola del Vallès
Nombre de grups: 1
Codi: 08062021
Denominació: CFA Montcada i Reixac
Municipi: Montcada i Reixac
Nombre de grups: 1
Codi: 08055397
Denominació: CFA Jaume Tuset
Municipi: Ripollet
Nombre de grups: 1
Codi: 08060277
Denominació: AFA Pau Casals
Municipi: Rubí
Nombre de grups: 1
Codi: 08057011
Denominació: CFA Can Rull
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS DE GIRONA

Codi: 17007129
Denominació: CFA Es Piteus
Municipi: Blanes
Nombre de grups: 1
Codi: 17007178
Denominació: CFA Maria Verdaguer
Municipi: Figueres
Nombre de grups: 1
Codi: 17007181
Denominació: CFA Girona
Municipi: Girona
Nombre de grups: 2
Codi: 17007014
Denominació: AFA Lloret de Mar
Municipi: Lloret de Mar
Nombre de grups: 1
Codi: 17007671
Denominació: CFA La Garrotxa
Municipi: Olot
Nombre de grups: 2
Codi: 17008146
Denominació: CFA Palafrugell
Municipi: Palafrugell
Nombre de grups: 1
Codi: 17005339
Denominació: CFA Les Bernardes
Municipi: Salt
Nombre de grups: 1
Codi: 17007658
Denominació: CFA Sant Feliu de Guíxols
Municipi: Sant Feliu de Guíxols
Nombre de grups: 1
Codi: 17008389
Denominació: AFA La Selva
Municipi: Santa Coloma de Farners
Nombre de grups: 1
SERVEIS TERRITORIALS DE LLEIDA

Codi: 08057001
Denominació: CFA La Creu de Barberà
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 25008561
Denominació: AFA Balaguer
Municipi: Balaguer
Nombre de grups: 1

Codi: 08063631
Denominació: AFA Sabadell
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 25008571
Denominació: AFA Cervera
Municipi: Cervera
Nombre de grups: 1

Codi: 08062043
Denominació: AFA Parets del Vallès
Municipi: Parets del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08055075
Denominació: CFA Torre Romeu
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 25008741
Denominació: AFA Val d’Aran
Municipi: Escunhau
Nombre de grups: 1

Codi: 08060265
Denominació: AFA Premià de Mar
Municipi: Premià de Mar
Nombre de grups: 1

Codi: 08055713
Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 25008583
Denominació: AFA La Seu d’Urgell
Municipi: la Seu d’Urgell
Nombre de grups: 1

Codi: 08062134
Denominació: AFA Pla de Besòs
Municipi: Sant Adrià de Besòs
Nombre de grups: 1

Codi: 08061555
Denominació: AFA Can Folguera
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Nombre de grups: 1

Codi: 25006410
Denominació: CFA Segrià
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 2

Codi: 08061233
Denominació: AFA Sant Pere de Ribes
Municipi: Sant Pere de Ribes
Nombre de grups: 1

Codi: 08062079
Denominació: CFA Ramon Llull
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

Codi: 25008625
Denominació: AFA Mollerussa
Municipi: Mollerussa
Nombre de grups: 1

Codi: 08060290
Denominació: CFA Singuerlin
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1

Codi: 08059706
Denominació: CFA Salvador Espriu
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

Codi: 25008753
Denominació: CFA Solsonès
Municipi: Solsona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060113
Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 1
Codi: 08055385
Denominació: CFA Mollet del Vallès
Municipi: Mollet del Vallès
Nombre de grups: 1
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Codi: 25008595
Denominació: AFA Tàrrega
Municipi: Tàrrega
Nombre de grups: 1
SERVEIS TERRITORIALS DE TARRAGONA

Codi: 43010062
Denominació: AFA El Vendrell
Municipi: el Vendrell
Nombre de grups: 1
Codi: 43010323
Denominació: AFA Montblanc
Municipi: Montblanc
Nombre de grups: 1
Codi: 43008857
Denominació: CFA Mas Pellicer
Municipi: Reus
Nombre de grups: 1
Codi: 43007051
Denominació: CFA Josepa Massanés i
Dalmau
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 1
Codi: 43008729
Denominació: CFA Tarragona
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2
Codi: 43010074
Denominació: AFA Valls
Municipi: Valls
Nombre de grups: 1
Codi: 43010086
Denominació: AFA-C Vila-seca
Municipi: Vila-seca
Nombre de grups: 1
SERVEIS TERRITORIALS DE LES TERRES DE
L’EBRE

Codi: 43008754
Denominació: CFA Sebastià Juan Arbó
Municipi: Amposta
Nombre de grups: 1

Codi: 08063618
Denominació: AFA Esparreguera
Municipi: Esparreguera
Nombre de grups: 1

Codi: 08061701
Denominació: CFA Maria Rúbies
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 4

Codi: 08061993
Denominació: AFA Eugeni d’Ors
Municipi: Esplugues de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08060231
Denominació: AFA Pegaso
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08062471
Denominació: AFA Eramprunyà
Municipi: Gavà
Nombre de grups: 2
Codi: 08062018
Denominació: AFA Verge de Montserrat
Municipi: Igualada
Nombre de grups: 1
Codi: 08062122
Denominació: CFA Martorell
Municipi: Martorell
Nombre de grups: 2
Codi: 08062031
Denominació: AFA Ntra. Sra. de Montserrat
Municipi: Olesa de Montserrat
Nombre de grups: 1
Codi: 08055439
Denominació: CFA Mestre Esteve
Municipi: Sant Feliu de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08059731
Denominació: CFA Arquitecte Jujol
Municipi: Sant Joan Despí
Nombre de grups: 3
Codi: 08055440
Denominació: CFA Garrosa
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Nombre de grups: 2
Codi: 08060137
Denominació: CFA Edelia Hernández
Municipi: Viladecans
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Codi: 08060204
Denominació: AFA Gran Sol
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1
Codi: 08060216
Denominació: AFA Morera Pomar
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 3
Codi: 08055041
Denominació: CFA Canovelles
Municipi: Canovelles
Nombre de grups: 2
Codi: 08061221
Denominació: CFA Vallès
Municipi: Granollers
Nombre de grups: 1
Codi: 08059044
Denominació: CFA La Llagosta
Municipi: la Llagosta
Nombre de grups: 1
Codi: 08057965
Denominació: CFA Can Serra
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08057874
Denominació: CFA Santa Eulàlia
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 2

SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Codi: 08060113
Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 2

Codi: 08055063
Denominació: CFA Canyelles
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060253
Denominació: AFA Can Marfà
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 3

Codi: 08060228
Denominació: AFA El Clot
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2

Codi: 08055385
Denominació: CFA Mollet del Vallès
Municipi: Mollet del Vallès
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS DEL BAIX LLOBREGATANOIA.

Codi: 08044120
Denominació: CFA Freire
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060265
Denominació: AFA Premià de Mar
Municipi: Premià de Mar
Nombre de grups: 1

Codi: 08055051
Denominació: CFA Jacint Verdaguer
Municipi: Castelldefels
Nombre de grups: 1

Codi: 08062146
Denominació: AFA La Verneda-Sant Martí
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060125
Denominació: CFA Manuel Fernández
Municipi: Sant Adrià de Besòs
Nombre de grups: 1

Codi: 08042846
Denominació: CFA Flora Tristán
Municipi: Cornellà de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08061968
Denominació: AFA Les Corts
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061233
Denominació: AFA Sant Pere de Ribes
Municipi: Sant Pere de Ribes
Nombre de grups: 1

Codi: 08056572
Denominació: CFA Terra Baixa
Municipi: el Prat de Llobregat
Nombre de grups: 2

Codi: 08055683
Denominació: CFA Manuel Sacristán
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060290
Denominació: CFA Singuerlin
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1

Codi: 43010311
Denominació: AFA-C Ribera d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre
Nombre de grups: 1
Codi: 43009771
Denominació: AFA Tortosa
Municipi: Tortosa
Nombre de grups: 1
b) Formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior.
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Codi: 08060289
Denominació: CFA Fondo
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1
Codi: 08060095
Denominació: CFA Miquel Martí i Pol
Municipi: Vic
Nombre de grups: 4
Codi: 08062092
Denominació: CFA Vilafranca del Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès
Nombre de grups: 1
Codi: 08057163
Denominació: CFA Teresa Mañé
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Nombre de grups: 2
SERVEIS TERRITORIALS DEL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Banyoles
Nombre de grups: 1
Codi: 17007129
Denominació: CFA Es Piteus
Municipi: Blanes
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS DE LES TERRES DE
L’EBRE

Codi: 17007178
Denominació: CFA Maria Verdaguer
Municipi: Figueres
Nombre de grups: 1

Codi: 43010311
Denominació: AFA-C Ribera d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre
Nombre de grups: 1

Codi: 17007181
Denominació: CFA Girona
Municipi: Girona
Nombre de grups: 4

Codi: 43009771
Denominació: AFA Tortosa
Municipi: Tortosa
Nombre de grups: 1

Codi: 17007671
Denominació: CFA La Garrotxa
Municipi: Olot
Nombre de grups: 2

ANNEX 2

Codi: 08056560
Denominació: CFA Barberà
Municipi: Barberà del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 17008146
Denominació: CFA Palafrugell
Municipi: Palafrugell
Nombre de grups: 1

Codi: 08056584
Denominació: CFA L’Alzina de Cerdanyola
Municipi: Cerdanyola del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 17005339
Denominació: CFA Les Bernardes
Municipi: Salt
Nombre de grups: 3

Codi: 08062021
Denominació: CFA Montcada i Reixac
Municipi: Montcada i Reixac
Nombre de grups: 1

Codi: 17007658
Denominació: CFA Sant Feliu de Guíxols
Municipi: Sant Feliu de Guíxols
Nombre de grups: 1

Codi: 08060277
Denominació: AFA Pau Casals
Municipi: Rubí
Nombre de grups: 2

SERVEIS TERRITORIALS DE LLEIDA

Codi: 08057011
Denominació: CFA Can Rull
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 6
Codi: 08057001
Denominació: CFA La Creu de Barberà
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1
Codi: 08063631
Denominació: AFA Sabadell
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1
Codi: 08055713
Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Nombre de grups: 1
Codi: 08061555
Denominació: AFA Can Folguera
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Nombre de grups: 1

Codi: 25007611
Denominació: CFA Joan Carles I
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1
Codi: 25006410
Denominació: CFA Segrià
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1
Codi: 25008625
Denominació: AFA Mollerussa
Municipi: Mollerussa
Nombre de grups: 1
SERVEIS TERRITORIALS DE TARRAGONA

Codi: 43010323
Denominació: AFA Montblanc
Municipi: Montblanc
Nombre de grups: 1
Codi: 43008857
Denominació: CFA Mas Pellicer
Municipi: Reus
Nombre de grups: 1

Codi: 08062079
Denominació: CFA Anna Murià
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 4

Codi: 43007051
Denominació: CFA Josepa Massanés i
Dalmau
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2

Codi: 08059706
Denominació: CFA Salvador Espriu
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 2

Codi: 43008729
Denominació: CFA Tarragona
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2

SERVEIS TERRITORIALS DE GIRONA

Codi: 17008365
Denominació: AFA Pla de l’Estany

Codi: 43010086
Denominació: AFA-C Vila-seca
Municipi: Vila-seca
Nombre de grups: 1

Codi: 43010074
Denominació: AFA Valls
Municipi: Valls
Nombre de grups: 1
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Sol·licitud de participació en l’experimentació
(Resolució EDU/2898/2006 de 22 d’agost,
per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d’accés
als cicles formatius de formació professional
per al curs 2006-2007)
Identificació del centre de formació de
persones adultes
(Denominació, codi i adreça)
Identificació de la persona sol·licitant (nom
i cognoms, DNI, adreça) i càrrec o funció.
Exposa:
1. Que vol fer la formació per a les proves d’accés:
dels cicles formatius de grau mitjà
dels cicles formatius de grau superior, de
les matèries que s’indiquen
a) part comuna:
b) part específica:
per al nombre de grups següent: (separeu, si és el cas, mitjà i superior)
2. Que es compleixen els requisits previstos en la Resolució.
3. Les activitats formatives es duran terme a: (adreça).
4. S’adjunta el calendari i l’horari.
5. S’adjunta la relació de persones formadores amb la indicació de la respectiva
titulació acadèmica,
Sol·licita:
El reconeixement de la formació per a les
proves d’accés als cicles formatius de grau
mitjà/de grau superior per al nombre de
grups següent
Lloc i data
Signatura

ANNEX 3 (matèries específiques a
distància)
Certificació de manca d’oferta de les matèries específiques de la formació per a les
proves d’accés als cicles formatius de grau
superior.
Identificació del centre (nom, adreça i
codi)
El/la senyor/a (nom, dos cognoms i DNI)

Núm. 1109

Està inscrit/a en aquest centre per seguir
la formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior (Resolució EDU/2898/2006, de 22 d’agost, per la
qual es regula, amb caràcter experimental,
la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional per
al curs 2006-2007)
Aquest centre no disposa de l’oferta de
les matèries específiques següents:
(nom de la matèria o de les dues matèries específiques)
I perquè pugui ser tramitada la inscripció
en la formació de les matèries específiques
esmentades, a l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya, a petició de la
persona interessada, signo aquest certificat.
(Per als centres públics):
El/la secretari/ària
Vist i plau del/de la directora/a
(Per als centres privats):
El/la titular

ANNEX 4 (model de certificació per a
centres públics)
Certificació de la formació per a les proves
d’accés als cicles formatius de grau (mitjà/
superior). Curs 2006-2007
(Resolució EDU/2898/2006, de 22 d’agost,
per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de formació professional per
al curs 2006-2007)

0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a
la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional.
I perquè consti on convingui, a petició de
la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la directora/a
del centre
El/la secretari/ària
Vist i plau del/de la director/a

ANNEX 5 (model de certificació per a
centres privats)
Certificació de la formació per a les proves
d’accés als cicles formatius de grau (mitjà/
superior). Curs 2006-2007
(Resolució EDU/2898/2006, de 22 d’agost,
per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de formació professional per
al curs 2006-2007)
Identificació del centre de formació de
persones adultes (nom, adreça i codi)
Aquest centre ha estat autoritzat per participar en l’experimentació mitjançant (Resolució EDU/2898/2006, de 22 d’agost, publicada al DOGC núm. 4717, de 13.9.2006)
Número de certificat:
(nom i cognoms), com (titular del centre
privat)
segons les dades dipositades en aquesta secretaria
Certifico

Identificació del centre de formació de
persones adultes (nom, adreça i codi)

Que l’alumne/a (nom i dos cognoms),

Aquest centre participa en l’experimentació per aplicació de la (Resolució EDU/
2898/2006, de 22 d’agost, per la qual es
regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional per al curs
2006-2007)

amb data de naixement

Número de certificat:
(nom i cognoms), com (a secretari/ària del
centre públic)
segons les dades dipositades en aquesta secretaria
Certifico
Que l’alumne/a (nom i dos cognoms),
amb DNI/Passaport
amb data de naixement
Ha finalitzat i superat la formació per a
les proves d’accés als cicles formatius de
grau mitjà, o
Ha finalitzat i superat la formació per a
les proves d’accés als cicles formatius de
grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

amb DNI/Passaport

Ha finalitzat i superat la formació per a
les proves d’accés als cicles formatius de
grau mitjà, o
Ha finalitzat i superat la formació per a
les proves d’accés als cicles formatius de
grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).
L’alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres
decimals)
La qualificació de la formació, sempre que
sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient
0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a
la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional.
I perquè consti on convingui, a petició de
la persona interessada, signo aquest certificat
El/la titular
(06.221.036)

L’alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres
decimals)

RESOLUCIÓ EDU/2899/2006, de 25
d’agost, per la qual es crea una zona escolar rural a Riba-roja d’Ebre.

La qualificació de la formació, sempre que
sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient

La continua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització, aconse3071

llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient la creació d’una nova zona escolar
rural a Riba-roja d’Ebre.
Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària que integren aquesta zona
escolar rural i d’acord amb el que es preveu
a l’article 49 del Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC núm.
2218, de 14.6.1996);
A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:
Article 1
Crear la zona escolar rural Ebre, amb codi
43011029, amb seu al col·legi d’educació
infantil i primària Sant Agustí, amb codi
43002661, ubicat al c. de Sant Agustí, s/n,
de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre).
Aquesta zona escolar rural la integren els
col·legis d’educació infantil i primària següents: CEIP Sant Agustí, codi 43002661,
de Riba-roja d’Ebre; CEIP 1 d’abril, codi
43005479, de la Palma d’Ebre.
Article 2
Els afectes acadèmics i administratius es
consideraran a partir de l’inici del curs escolar 2006-2007.
Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 25 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.208.167)
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RESOLUCIÓ EDU/2892/2006, de 4 de setembre, per la qual s’aproven les bases i
s’obre la convocatòria d’ajuts predoctorals
dins del programa FIE 2006.
De conformitat amb el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, en relació amb el règim jurídic
de les subvencions i transferències de la
Generalitat de Catalunya i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions;
Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR);
Atès que l’article 11 dels Estatuts de
l’Agència, aprovats per Decret del Govern
de la Generalitat d’11 de juny de 2002, disposa que correspon al Consell de Direcció
aprovar les convocatòries de beques i subvencions, com també la seva resolució, i que
aquestes facultats van ser delegades al
president de la Comissió Executiva d’Ajuts
de Recerca (CEAR), amb data 5 de desembre de 2002,
Resolc:
Article 1
Aprovar les bases i obrir la convocatòria
d’ajuts a les empreses que tinguin projectes de recerca i hi vulguin contractar personal investigador predoctoral (FIE), les condicions de les quals figuren a l’annex
d’aquesta Resolució.
Article 2
Fixar l’import global màxim del programa
en 500.000,00 euros, que va a càrrec de la
partida 470.0001 del pressupost de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a l’any 2007.
Disposició final
Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa.
A continuació s’indiquen els recursos que
s’hi poden interposar: recurs potestatiu de
reposició davant el president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà
del dia de la publicació de la resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;
o bé recurs contenciós administratiu directament davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveuen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 4 de setembre de 2006
Xavier Testar i Ymbert
President de la Comissió Executiva
d’Ajuts de Recerca

ANNEX 1
Preàmbul
Coincidint amb l’objectiu de la Unió Europea d’incrementar el nombre de personal
investigador, la Generalitat de Catalunya ha
recollit dins del Pla de recerca i innovació la
definició de la carrera investigadora.
La definició d’aquesta carrera investigadora és la resposta a dos dels objectius del
Pla de recerca i innovació de Catalunya
(2005-2008):
— Incrementar la dimensió del sistema de
recerca i desenvolupament atraient talent i
potenciant la inserció al sistema de joves investigadors.
— Afavorir la inserció d’investigadors i de
capital humà qualificat al sector empresarial.
Específicament, la convocatòria Formació
d’investigadors a les empreses (FIE) comprèn l’etapa predoctoral, que s’emmarca
dins de la formació de personal investigador. Aquest programa recull la possibilitat i
vol facilitar tant la integració de l’investigador en diferents tipus d’entitats com l’adquisició d’habilitats per part del personal investigador dins de l’àmbit empresarial. A
més, amb aquest programa es vol facilitar
el contacte i la comunicació entre les universitats i les empreses.
Els ajuts FIE són subvencions d’un any
prorrogables dos més per a la realització
d’un projecte d’R+D on s’incorpori un investigador predoctoral, el qual necessàriament ha d’estar vinculat a un programa de
doctorat d’una universitat catalana, a més
de tenir un tutor o director a l’empresa on
participa en l’execució d’un projecte d’R+D,
facilitant d’aquesta manera la transferència
de coneixement i tecnologia des de la universitat a l’empresa, i a l’inrevés.
—1 Objecte
Atorgar ajuts a empreses i entitats del
sector empresarial amb seu a Catalunya que
duguin a terme activitats d’R+D, per desenvolupar projectes d’investigació industrial o de desenvolupament tecnològic, que
fomentin la contractació de personal investigador predoctoral.
—2 Beneficiaris
Podran ser beneficiaris les empreses i
altres entitats del sector empresarial amb
seu a Catalunya que desenvolupin activitats
d’R+D. L’activitat objecte d’aquest ajut s’ha
de dur a terme majoritàriament en un centre localitzat a Catalunya.
Els beneficiaris d’aquests ajuts han de
contractar, d’acord amb la normativa laboral vigent, els candidats que compleixin el
requisits següents:
a) Estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior
en el moment de sol·licitar l’ajut per cursar
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els doctorats existents abans de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES), o alternativament haver cursat 300
crèdits d’acord amb el Reial Decret 56/
2005, de 21 de gener, pel qual es regulen
els estudis universitaris oficials de Postgrau, per als candidats que s’adaptin als
requeriments de l’EEES. Els títols obtinguts
en centres estrangers o espanyols no oficials han de ser convalidats o reconeguts.
A efectes d’aquesta convocatòria, es considera que el títol està reconegut quan el
sol·licitant acrediti haver estat admès en un
programa de doctorat o un programa oficial de postgrau (POP) d’una universitat del
sistema universitari català.
b) Estar matriculat en un programa de
doctorat d’una universitat catalana i no haver
cursat encara 32 crèdits dels programes de
doctorat en el moment d’acceptació de
l’ajut, per als candidats que optin per a
doctorats existents abans de l’aplicació de
l’EEES o, alternativament, estar matriculat
en un doctorat d’una universitat catalana en
el moment d’acceptació de l’ajut, per als
candidats que s’adaptin als requeriments de
l’EEES.
c) Els candidats poden haver cursat la
llicenciatura o equivalent a qualsevol universitat i poden tenir qualsevol nacionalitat.
d) Els candidats han de reunir les condicions legals per poder gaudir d’un contracte laboral a 1 de gener de 2007. Malgrat
això, els candidats extracomunitaris es poden incorporar fins a un any després de la
resolució de concessió dels ajuts.
—3 Període i durada
3.1 Els ajuts són d’un any, renovables
per dues anualitats més, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries i amb els
termes establerts a cadascuna de les convocatòries de renovació dels ajuts.
Les contractacions s’han de formalitzar
amb posterioritat a la data de publicació de
la Resolució, per la qual s’aproven les bases i s’obre la present convocatòria d’ajuts
predoctorals dins del programa FIE 2006 i
abans del 10 de gener de 2007. Als candidats extracomunitaris que s’incorporin més
tard del 10 de gener de 2007 se’ls hi allargarà el contracte proporcionalment per al
compliment del temps total de gaudi del programa.
3.2 Els contractes han de finalitzar com
a màxim el 31 de desembre de 2007, excepte per al personal no comunitari, per a
qui la data final serà com a màxim el 31 de
desembre de 2008.
—4 Quantia
4.1 L’ajut només pot anar destinat al finançament dels contractes per a personal
investigador predoctoral en formació. La
retribució bruta anual dels contractes es de
20.000 euros. Aquesta quantitat inclou la
quota patronal i la retribució bruta mínima
que ha de percebre el personal investigador en formació (predoctoral), que és de
15.000 euros bruts anuals.
L’ajut de l’AGAUR finança parcialment el
cost global del contracte d’acord amb els
percentatges que figuren a la taula següent,
i en funció de les activitats per a les quals
se sol·licita l’ajut:

Núm. 1109

Percentatges i imports
màxims anuals finançats
per l’AGAUR

Activitat d’R+D
a) Estudis de viabilitat tècnica previs a projectes
d’investigació industrial

Percentatges i imports
mínims anuals finançats per
les entitats beneficiàries

1r any

75%

15.000,00

1r any

25%

5.000,00

2n any

50%

10.000,00

2n any

50%

10.000,00

3r any

50%

50%

10.000,00

3r any

b) Projectes de recerca industrial

50%

10.000,00

50%

10.000,00

c) Estudis de viabilitat tècnica previs a projectes
de desenvolupament precompetitiu

50%

10.000,00

50%

10.000,00

d) Projectes de desenvolupament
precompetitiu

25%

5.000,00

75%

15.000,00

Les empreses o entitats que s’acullin a
aquesta convocatòria estan obligades a cofinançar, com a mínim, l’import del contracte d’acord amb els percentatges i imports
que es determinen a la taula anterior. Aquestes, si ho creuen oportú, poden incrementar el sou del personal investigador predoctoral contractat amb fons propis.
4.2 Els percentatges dels ajuts poden
incrementar-se segons els supòsits següents:
a) Si l’entitat beneficiària és una PIME, els
percentatges del quadre anterior es poden
incrementar fins a un 10% en el cas de les
activitats b) Projectes d’investigació industrial de recerca i d) Projectes de desenvolupament precompetitiu, i aquest finançament
parcial l’aportarà l’AGAUR en el 60% i el
35%, respectivament.
S’entendrà per PIME, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea sobre la definició de microempreses,
petites i mitjanes empreses, de 6 de maig
de 2003 (DOUE de 20 de maig), les empreses amb menys de 250 treballadors i amb
un volum de negoci anual de fins a 50 milions d’euros o amb un balanç general anual no superior a 43 milions d’euros.
b) Si el projecte d’R+D s’emmarca en els
objectius d’un projecte o programa específic elaborat en el marc del programa comunitari vigent, els percentatges de la base 4.1
es poden incrementar fins a un 15%.
c) Si el projecte inclou col·laboració transfronterera o col·laboració efectiva entre empreses i organismes públics d’R+D, o si el
projecte permet una àmplia difusió i publicació dels resultats i la concessió de patents, els percentatges de la base 4.1 es
poden incrementar fins a un 10%.
d) En cap cas l’acumulació dels increments referits anteriorment no pot superar
una intensitat màxima d’ajut del 75% per a
la recerca industrial, ni el 50% en el cas de
les activitats de desenvolupament precompetitiu.
—5 Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds, d’acord amb el model normalitzat, han de ser formalitzades pel
responsable de la sol·licitud, amb el vistiplau del representant legal de l’empresa o
de l’entitat empresarial, i s’han de presentar al registre de l’AGAUR o d’acord amb el
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

En cas que les entitats sol·licitants optin
per presentar la seva sol·licitud a les oficines de Correus, ho hauran de fer en un
sobre obert per tal que la instància sigui
datada i segellada pel funcionari de Correus
abans de ser certificada. En cas que els sol·licitants presentin la seva sol·licitud a l’estranger, ho hauran de fer a les representacions diplomàtiques o oficines consulars
d’Espanya a l’estranger.
L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències
de l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a planta,
08003 Barcelona, i també a les pàgines web
de l’AGAUR http://www.gencat.cat/agaur, i
del Departament d’Educació i Universitats,
http://www.gencat.cat/educacioiuniversitats.
5.2 Els candidats únicament poden
constar en una sol·licitud d’aquesta convocatòria i d’altres convocatòries predoctorals
de l’AGAUR.
5.3 Per formalitzar la sol·licitud, els sol·licitants han de seguir les passes que s’indiquen a continuació:
a) Introduir les dades requerides a l’imprès de sol·licitud i la relació de candidats
prioritzats si escau, que es trobarà en format .doc o .sxw (programari lliure).
b) Enviar el fitxer de l’imprès de sol·licitud
en algun dels dos formats anteriorment esmentats a la següent adreça de correu electrònic: fie@agaur.gencat.net. Cal posar-hi
com a assumpte: Sol·licitud fie 2006.
L’enviament de la sol·licitud per correu
electrònic no és vàlid com a registre i, per
tant, no equival a la presentació de la sol·licitud.
c) Imprimir l’imprès de sol·licitud i presentar-lo, dins del termini de presentació de
sol·licituds, al registre de l’AGAUR, amb la
signatura del responsable de la sol·licitud,
amb el vistiplau del representant de l’empresa o de l’entitat empresarial. Aquest registre serà el que donarà validesa a la presentació de la sol·licitud. En cas de rebre la
sol·licitud per correu electrònic però no en
format paper dins el termini determinat,
s’entendrà com a presentada fora de termini.
5.4 Davant de qualsevol incidència o diferència entre els impresos enviats per correu electrònic i els presentats en format
paper, sempre prevaldrà la sol·licitud presentada al registre de l’AGAUR en format
paper. És obligatori presentar els impresos
en paper dins el termini per optar a la convocatòria.
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10.000,00

5.5 D’acord amb el que disposa la base
5 de la Resolució UNI/962/2005, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats per l’AGAUR,
només es valoraran aquelles sol·licituds que
s’hagin presentat segons el model normalitzat determinat a la convocatòria i confeccionat amb aquesta finalitat.
Els sol·licitants han de presentar els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol
del candidat que es vol contractar.
b) Justificant de l’acceptació en un programa de doctorat o en l’apartat de redacció de la tesi d’un Programa Oficial de
Postgrau del candidat que es vol contractar.
c) Si escau, declaració de la condició de
PIME segons el model normalitzat de la CE.
5.6 En cas que s’hagi d’esmenar la
sol·licitud, s’ha de notificar a la persona o
entitat interessada mitjançant la publicació
al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència del director executiu amb la relació
de documentació bàsica i documentació no
bàsica que cal esmenar, indicant-ne els
motius i fent-hi constar que, en el cas de no
esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies
a comptar de l’endemà de la publicació de
la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entén que els sol·licitants
desisteixen de la seva sol·licitud, d’acord
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de procediment administratiu comú. Per tal de ferne una major difusió, i a efectes informatius, es pot consultar el contingut d’aquesta
diligència a la pàgina web de l’AGAUR.
—6 Termini de presentació i de priorització de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds
resta obert des del 14 de setembre fins al
26 d’octubre de 2006, ambdós inclosos.
—7 Avaluació i selecció
7.1 Les sol·licituds seran avaluades per
òrgans externs i experts de la comunitat científica, d’acord amb els mecanismes establerts en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya, i es tindran en compte
els criteris i les puntuacions següents (valoracions sobre 100 punts):
a) Pla de treball (objectius, metodologia,
viabilitat en el temps previst i capacitat de
transferència tecnològica): 50/100
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b) Entitat receptora (historial científic del
grup d’acollida): 30/100.
c) Capacitat de l’entitat d’acollida d’incrementar o iniciar activitats d’R+D o de transferència de tecnologia: 20/100
7.2 La selecció de candidats la realitza
una comissió de selecció, que té en compte, a més dels criteris detallats en aquest
apartat, l’interès de les empreses, la disponibilitat de recursos i la priorització de candidats presentada per l’empresa.
7.3 La Comissió de Selecció es designada i nomenada pel president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca i el
director general de recerca. Està presidida
per aquest o la persona en qui delegui i està
formada per un màxim de quatre vocals i
un secretari, que serà el director executiu
de l’AGAUR o la persona en qui delegui,
amb veu però sense vot. Aquesta Comissió
pot ser assessorada per òrgans externs i experts i hi pot assistir el personal tècnic de
l’AGAUR. La Comissió de Selecció pot entrevistar els candidats en qualsevol moment
del procés d’avaluació i selecció en cas que
ho consideri necessari.
La Comissió de selecció pot proposar una
llista de reserva integrada per sol·licituds que
no hagin estat atorgades.
—8 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca.
—9 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per
delegació, la Comissió Executiva d’Ajuts de
Recerca i/o el seu president, segons l’acord
del Consell de Direcció, amb data de 5 de
desembre de 2002.
—10 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors des
de l’endemà de la data de presentació de
sol·licituds. Transcorregut aquest termini
sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.
La resolució de les sol·licituds presentades queda condicionada a l’aprovació de les
bases d’aquesta convocatòria per part de
la Comissió Europea.
—11 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.
Per tal de fer-ne una major difusió, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat
de la resolució en les pàgines web respectives de l’AGAUR (http://www.gencat.cat/
agaur) i del departament d’Educació i Universitats (http://www.gencat.cat/educacioiuniversitats).
La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via administrativa. Els interessats poden interposar en
el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, recurs potestatiu de reposició davant del president de la CEAR,
d’acord amb el que preveuen 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,
o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva

publicació, de conformitat amb els articles
8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
—12 Acceptació de l’ajut
12.1 En el termini màxim de 45 dies
naturals a partir de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR de
la resolució d’atorgament dels ajuts, les
entitats beneficiàries i el personal investigador predoctoral contractat s’han de
comprometre explícitament, mitjançant
document normalitzat, a complir totes les
condicions generals que es deriven de la
Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer,
per la qual s’aproven les bases generals
que han de regir la concessió de beques
i ajuts convocats per l’AGAUR i les particulars d’aquesta convocatòria. Aquest document s’ha de presentar al registre de
l’AGAUR o d’acord amb el que el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú.
El document normalitzat d’acceptació de
l’ajut es pot obtenir a les dependències de
l’AGAUR, Via Laietana, 28, 2a planta, 08003
Barcelona, i també a les pàgines web de
l’AGAUR, http://www.gencat.cat/agaur, i del
Departament d’Educació i Universitats,
http://www.gencat.cat/educacioiuniversitats.
12.2 En relació amb l’entitat beneficiària, al document d’acceptació cal que hi
consti el següent:
a) Còpia de l’escriptura de constitució,
dels estatuts i del NIF de l’entitat.
b) Còpia de l’escriptura de poders del representant legal de l’entitat i del seu DNI.
c) Acreditació que l’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social amb la presentació d’un certificat positiu emès per l’òrgan competent.
d) Només en el cas d’empreses amb un
nombre igual o superior a 50 treballadors:
declaració del compliment de l’obligació
d’integració social dels minusvàlids, de
donar ocupació com a mínim a un 2% de
treballadors amb disminucions sobre el
nombre total de treballadors de l’entitat
segons la legislació laboral vigent.
12.3 En relació amb el personal contractat per l’entitat beneficiària gràcies a aquest
ajut, al document d’acceptació cal que hi
consti el següent:
a) El vistiplau a la incorporació del personal contractat predoctoral del cap de departament d’R+D o equivalent del sector
empresarial.
b) El vistiplau del director de tesi del personal contractat predoctoral a la viabilitat del
projecte de treball de tesi presentat amb la
sol·licitud.
12.4 Juntament amb el document d’acceptació, el personal contractat predoctoral també ha de presentar: còpia del DNI/
passaport acompanyat del núm. NIE/targeta d’autorització d’entrada per a estrangers,
còpia de la matrícula del programa de doctorat o equivalent, i a més ha de facilitar
aquelles dades que siguin necessàries per
a la tramitació de l’ajut.
12.5 Les empreses beneficiàries amb
l’acceptació de l’ajut es comprometen a
complir els deures següents:
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a) Estendre els contractes corresponents
d’acord amb la legislació vigent.
b) Certificar la incorporació de la persona contractada.
c) Comunicar la lectura i defensa de la
tesi doctoral a l’AGAUR en el termini màxim
d’un mes a partir d’haver-se efectuat, encara que s’hagi sobrepassat el període de
gaudi de la beca. La lectura de la tesi significa automàticament la finalització de la
percepció de l’ajut.
d) Comunicar les renúncies mitjançant
escrit motivat adreçat al director executiu de
l’AGAUR.
e) Conservar els justificants originals i altra documentació relacionada amb l’ajut
durant un període mínim de 5 anys.
12.6 S’entén que renuncien tàcitament
a l’ajut les entitats beneficiàries que no hagin
presentat el document d’acceptació dins el
termini i condicions previstes als apartats
anteriors.
—13 Incompatibilitats de l’ajut
13.1 Les entitats beneficiàries estan
obligades a comunicar els altres ajuts i/o
subvencions concedits per al mateix projecte i el seu fonament jurídic, tant en presentar la sol·licitud com en qualsevol moment
en què es produeixi aquesta situació, i han
d’acceptar les reduccions aplicables pel
compliment de les bases d’aquesta convocatòria.
13.2 Els ajuts concedits són compatibles amb altres ajuts o subvencions, sempre que conjuntament no superin el màxim
establert a la base 4.
En el cas d’acumulació de subvencions
comunitàries i ajudes d’Estat, el finançament
públic total no pot superar els límits del 75%
per a la recerca industrial i del 50% per a
les activitats de desenvolupament precompetitiu.
13.3 Als contractes s’aplicaran aquelles
incompatibilitats que consideri el contracte
laboral que subscriguin les institucions o entitats contractants, d’acord amb la legislació vigent.
—14 Renúncies i substitucions
14.1 Renúncies i substitucions dels candidats
Pel que fa a les substitucions en el cas
que es produeixi alguna renúncia, total o
parcial del candidat que es vol contractar,
l’òrgan de resolució de la convocatòria o el
director executiu pot adjudicar l’ajut a nous
candidats proposats per l’entitat beneficiària de l’ajut amb el vistiplau del representant legal de l’entitat beneficiària, sempre
que la renúncia es produeixi durant els primers quatre mesos de gaudi de l’ajut.
Les substitucions es notificaran individualment a l’interessat, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
L’acceptació d’aquest nou candidat queda condicionada a l’avaluació del seu currículum i de la seva idoneïtat pel projecte
segons les bases de la convocatòria.
La substitució de l’investigador contractat no suposa una modificació de la durada, quantia i condicions inicials de l’ajuda.
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14.2 Renúncies i substitucions de les
entitats beneficiàries
En el cas que es produeixi alguna renúncia, total o parcial, la renúncia l’ha de comunicar, mitjançant un escrit motivat, adreçat al director executiu de l’AGAUR, l’entitat
beneficiària de l’ajut, amb el vistiplau del seu
representant legal, en el termini màxim de
15 dies naturals, a partir de l’endemà del
dia en què s’hagi produït. L’entitat beneficiaria que renunciï ha de reintegrar els diners
no justificats.
En el cas que es produeixi la renúncia,
l’òrgan de resolució de la convocatòria o el
director executiu pot adjudicar l’ajut als
sol·licitants de la llista de reserva, sempre
que la renúncia es produeixi durant els primers quatre mesos del gaudi de l’ajut. Les
substitucions es notificaran individualment
a l’interessat, d’acord amb els articles 58 i
59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu
comú.
El projecte substitut restarà subjecte a les
mateixes condicions i pel temps restant del
gaudi de l’ajut.
—15 Pagament
15.1 L’AGAUR efectuarà el pagament
de l’import dels ajuts directament a cada
entitat beneficiària per transferència bancària al compte indicat per aquesta finalitat.
El 80% del pagament de la primera anualitat es tramitarà en el moment en què l’entitat
beneficiària de l’ajut certifiqui la incorporació
del personal investigador contractat en el
termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà que aquesta s’hagi fet efectiva, mitjançant
escrit del representant legal o de l’investigador que tutela el personal contractat adreçat
a l’AGAUR, i aporti una còpia del contracte.
El 20% restant de la primera anualitat es
tramitarà en el moment que l’entitat beneficiària de l’ajut presenti a l’AGAUR la memòria cientificotècnica corresponent i justifiqui la despesa efectuada.
15.2 El pagament es farà efectiu directament a les entitats beneficiàries i s’hi
aplicarà la legislació fiscal i laboral vigent.
—16 Termini i forma de justificació
En el termini d’un mes des de la data
d’acabament del contracte objecte de l’ajut,
cada any, l’entitat beneficiària ha de justificar el treball realitzat presentant la documentació següent:
La persona responsable del projecte ha
de presentar:
a) Una memòria científica detallada d’assoliment dels objectius proposats a la sol·licitud, signada per l’investigador contractat,
amb el vistiplau del responsable de l’empresa, explicant les actuacions desenvolupades
per demostrar que els ajuts han servit per
portar a terme activitats d’R+D addicionals
respecte a les que ja feia l’empresa o entitat.
S’hi ha d’adjuntar, també, l’esmentada
memòria en format electrònic i segons
model normalitzat. Aquest model es pot
obtenir a les dependències de l’AGAUR,
Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i també a les pàgines web de
l’AGAUR, http://www.gencat.cat/agaur, i
del Departament d’Educació i Universitats,
http://www.gencat.cat/educacioiuniversitats.

b) Un certificat del responsable del projecte, amb el vistiplau del representant legal
de l’entitat d’acollida, que acrediti el treball
o projecte de recerca realitzat i les dates en
què s’ha dut a terme.
c) Una certificació del representant legal
de l’empresa on hi consti: el treball o projecte de recerca realitzat, les dates en que
s’ha dut a terme i la despesa realitzada.
—17 Seguiment
L’entitat beneficiària de l’ajut, així com l’investigador/a contractat/ada, han de facilitar tota la informació que els sigui requerida
i sotmetre’s a les actuacions d’inspecció,
comprovació i control que pugui requerir
l’AGAUR o altres òrgans competents,
d’acord amb la normativa vigent.
—18 Publicitat
La concessió d’un ajut comporta l’obligació del beneficiari de fer constar en qualsevol publicitat referida a l’activitat subvencionada l’expressió: “Amb el suport del
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya”.
—19 Difusió
19.1 El fet de participar en aquesta convocatòria implica que els beneficiaris dels
ajuts consenten tàcitament que la memòria
justificativa del projecte presentada en el
format establert en la base 16 d’aquesta
convocatòria sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, d’acord amb els
termes especificats a la llicència “Creative
Commons” de Reconeixement -No Comercial- Sense obra derivada.
Aquesta llicència estableix que es permet
copiar, distribuir i comunicar públicament
l’obra sempre que se’n citi l’autor original i
la institució que l’empara i no se’n faci cap
ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat
amb materials de tercers, canviat de format,
o modificat de qualsevol altra forma
19.2 En cas que el beneficiari de l’ajut
ho sol·liciti, l’AGAUR podrà retardar la publicació de la memòria científica fins a dos
anys comptadors des de la data prevista a
la convocatòria per a la justificació de l’ajut
o, si escau, publicar únicament les dades
bàsiques del projecte.
—20 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per la Resolució UNI/962/2005,
d’1 de febrer, per la qual es publiquen les
bases generals de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, i per la
resta de normativa aplicable.
(06.243.099)

ORDRE EDU/433/2006, de 30 d’agost, per
la qual s’autoritza el canvi d’emplaçament
de la facultat de química i de la facultat
d’enologia de la Universitat Rovira i Virgili i
s’implanten els estudis de llicenciat o llicenciada en biotecnologia a la Universitat Rovira i Virgili.
La facultat de química de la Universitat
Rovira i Virgili, amb seu a Tarragona, plaça
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Imperial Tàrraco, 1, imparteix actualment els
estudis de llicenciat o llicenciada en química i de llicenciat o llicenciada en bioquímica.
La facultat d’enologia de la Universitat Rovira i Virgili, amb seu a Tarragona, carrer
Ramon y Cajal, 70, imparteix actualment els
estudis de llicenciat o llicenciada en enologia i d’enginyer tècnic o enginyeria tècnica
agrícola, especialitzat o especialitzada en
indústries agràries i alimentàries.
La Universitat Rovira i Virgili ha sol·licitat
al Departament d’Educació i Universitats
que autoritzi el canvi d’emplaçament
d’aquestes facultats al Campus Científic i
Tecnològic de Sescelades, concretament, al
carrer Marcel·lí Domingo, s/n, de Tarragona.
A més, per tal de completar la seva oferta docent, la Universitat Rovira i Virgili ha
sol·licitat al Departament d’Educació i Universitats la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol universitari oficial
de llicenciat o llicenciada en biotecnologia,
per tal que siguin impartits, conjuntament,
a la facultat d’enologia, a la facultat de
química i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química. La ubicació dels tres centres esmentats al Campus Científic i Tecnològic de Sescelades facilitarà la correcta
coordinació de l’ensenyament i la gestió
acadèmica dels estudis la durà la secretaria
de la Facultat d’Enologia.
En conseqüència, de conformitat amb les
peticions formulades per la Universitat Rovira i Virgili, i d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya; el
Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre
creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris, i el Decret 258/1997, de
30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de
reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments, amb
l’acord del Consell Social i amb l’informe
favorable previ del Consell de Govern de la
Universitat Rovira i Virgili, a proposta del
director general d’Universitats,

Ordeno:
Article 1
S’autoritza el canvi d’emplaçament de la
facultat de química i de la facultat d’enologia de la Universitat Rovira i Virgili, que tindran la seva seu a Tarragona, Campus Científic i Tecnològic de Sescelades, carrer
Marcel·lí Domingo, s/n.
Article 2
S’implanten els estudis de llicenciat o llicenciada en biotecnologia a la Universitat
Rovira i Virgili. Aquests estudis s’impartiran,
conjuntament, a la facultat d’enologia, a la
facultat de química i a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili.
La gestió acadèmica dels estudis la durà
a terme la secretaria de la facultat d’enologia.

Full de disposicions i actes administratius

Disposició addicional
Un cop homologat el títol, el rector o rectora d’aquesta Universitat sol·licitarà a la
persona titular del departament competent
en matèria d’universitats l’autorització per
a l’inici d’activitats d’aquests estudis,
d’acord amb l’article 108 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 30 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.241.070)

ORDRE EDU/434/2006, de 30 d’agost, per
la qual es crea la facultat de biociències per
segregació de la facultat de ciències de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
La facultat de ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona imparteix els estudis de llicenciat o llicenciada en ciències
ambientals, en física, en geologia, en matemàtiques, en química, en biologia, en biotecnologia i en bioquímica, així com de diplomat o diplomada en estadística.
Per tal d’adequar l’estructura acadèmica
a la realitat dels estudis universitaris que
s’imparteixen i al procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior, la Universitat Autònoma de Barcelona ha sol·licitat
la creació de la facultat de biociències per
segregació de la facultat de ciències. Aquest
nou centre universitari impartirà els estudis
de llicenciat o llicenciada en biologia, en
biotecnologia i en bioquímica.
En conseqüència, de conformitat amb la
sol·licitud del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, i d’acord amb el que
estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
i el Decret 258/1997, de 30 de setembre,
pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de
creació o reconeixement i de reordenació de
centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments, amb l’acord del Consell Social i previ informe favorable del Consell de Govern de la Universitat Autònoma
de Barcelona, a proposta del director general d’Universitats,
Ordeno:
Article 1
Crear la facultat de biociències per segregació de la facultat de ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, ambdues
facultats tenen al seu domicili a l’edifici C
del campus de Bellaterra.
Article 2
La facultat de ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona serà l’encarregada

d’impartir i organitzar, de manera completa, els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixin a l’obtenció dels actuals títols
universitaris de llicenciat o llicenciada en
ciències ambientals, de llicenciat o llicenciada en física, de llicenciat o llicenciada en
geologia, de llicenciat o llicenciada en matemàtiques, de llicenciat o llicenciada en química, així com de diplomat o diplomada en
estadística.
Article 3
La facultat de biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona serà l’encarregada d’impartir i organitzar, de manera completa, els ensenyaments i els processos
acadèmics, administratius i de gestió que
condueixin a l’obtenció dels actuals títols
universitaris de llicenciat o llicenciada en
biologia, de llicenciat o llicenciada en biotecnologia i de llicenciat o llicenciada en
bioquímica.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 30 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats
(06.242.012)

ORDRE EDU/436/2006, de 18 d’agost, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió d’ajuts individuals al professorat
per participar en cursos d’especialització,
màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent, durant el curs
2005-2006.
En l’actual ordenació del sistema educatiu es reconeix la formació permanent com
a una responsabilitat de les administracions
educatives, les quals han d’establir els mitjans oportuns per tal d’afavorir la formació
del professorat.
El Pla de formació permanent del Departament d’Educació i Universitats inclou,
entre els seus objectius, el de potenciar i
incentivar la participació del professorat en
les activitats de formació, i preveu per
aquest motiu la concessió d’ajuts econòmics per a les despeses generades per l’assistència a les activitats de formació.
De conformitat amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions;
En ús de les facultats atribuïdes a l’article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa,
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Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts individuals per a la participació
del professorat en activitats de formació
permanent realitzades durant el curs 20052006.
Article 2
Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, les quals figuren
a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 3
Destinar a la resolució d’aquest concurs
la quantitat total màxima de 400.000,00
euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/482000100/4260 del centre gestor
EN02, del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2006.
Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter recurrent.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el
conseller d’Educació i Universitats en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX
Bases
—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la
concessió d’ajuts individuals al professorat
per a les despeses originades per la seva
participació en les diferents activitats esmentades a continuació i segons els conceptes que s’indiquen en cada cas.
Activitats
a) Cursos de postgrau o màsters:
Universitat de Barcelona
1. Màster online. Estudis de gènere:
dones, desenvolupament i cultures. Facultat de Filologia. Centre Dona i Literatura.
2. Postgrau. Immigració, religions i identitat. Perspectiva antropològica, històrica i
pràctica. Facultat de Filologia.
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3. Màster. Immigració i Educació Intercultural. Facultat de Filosofia.
4. Postgrau. Educació i Conflicte. La Mediació com a Recurs. Facultat de Formació
del Professorat.
5. Màster. Interpretació de la Llengua de
Signes Catalana. Àmbits Educatiu, Lingüístic. Facultat de Formació del Professorat.
6. Postgrau. Problemes de Comportament en el Context Escolar. Facultat de
Formació del Professorat.
7. Postgrau. Psicomotricitat Escolar. Facultat de Formació del Professorat.
8. Curs d’Especialització en Educació Infantil. Facultat de Formació del Professorat.
9. Màster. Direcció i Gestió de Centres
Educatius. Anual. Facultat de Pedagogia.
10. Postgrau. Pedagogia, Infància i Malaltia. Facultat de Pedagogia.
11. Postgrau. Aprofundiment en el Primer
Cicle d’educació infantil. Institut de Ciències de l’Educació.
12. Postgrau. Educació Plurilingüe (semipresencial). Institut de Ciències de l’Educació.
13. Postgrau. La Tutoria i la seva Pràctica. Institut de Ciències de l’Educació.
14. Postgrau. Trastorns de l’Espectre Autista: Diagnòstic i Intervenció. Institut de
Ciències de l’Educació.
15. Postgrau. Animació Telemàtica i Formació en Xarxa. Universitat de Barcelona Virtual.
16. Màster. Animació Telemàtica i Formació en Xarxa. Producció de Material Didàctic Virtual. Universitat de Barcelona Virtual.
17. Màster. Aplicació de les Noves Tecnologies en l’Educació. Universitat de
Barcelona Virtual.
18. Màster. Direcció i Gestió de Centres
Educatius. Bianual. Primer any. Universitat
de Barcelona Virtual.
19. Postgrau. Intervenció en Situacions
de Conflicte en la Institució Educativa. Universitat de Barcelona Virtual.
20. Màster online. Estudis de la Diferència Sexual. Facultat de Geografia i Història.
Universitat Politècnica de Catalunya
1. Postgrau. Formació dels Professors de
Tecnologia de Secundària. Institut de Ciències de l’Educació.
Universitat Oberta de Catalunya
1. Màster Internacional. E-learning: Aplicació de les TIC en l’Educació i la Formació. UOC-Estudis de Psicologia i Ciències
de l’Educació. Virtual.
2. Postgrau. Aplicació de les TIC en
l’Educació i la Formació. UOC-Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació. Virtual.
3. Postgrau. Processos Docents basats
en les TIC. UOC-Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació. Virtual.
Universitat Autònoma de Barcelona
1. Postgrau. Mediació a l’Àmbit Socioeducatiu. Facultat de Ciències de l’Educació.
2. Postgrau. Especialització en Pedagogia Terapèutica. Facultat de Ciències de
l’Educació.
3. Màster. Formació del Professorat de
Secundària. Facultat de Ciències de l’Educació.
4. Postgrau. Direcció de Centres Educatius. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada.

5. Postgrau. Noves Tecnologies Multimèdia i Educació. Facultat de Ciències de
l’Educació. Departament de Pedagogia
Aplicada.
6. Postgrau. Mediació per a la Integració
Social. Facultat de Ciències de l’Educació.
Departament de Pedagogia Aplicada.
7. Postgrau. Orientació i Estratègies per
al Debat Educatiu en el Context Familiar. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada.
8. Màster i Postgrau. Direcció i Gestió de
Centres Educatius. On line. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada.
9. Màster. Noves Tecnologies Aplicades
a l’Educació. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada.
10. Postgrau. Especialització en Educació Especial. Pedagogia Terapèutica. Facultat de Ciències de l’Educació.
11. Diplomatura de Postgrau. Gènere i
Igualtat (Quarta edició). Departament de
Ciència Política i de Dret Públic.
12. Màster. Polítiques d’Igualtat de Gènere: Agents d’Igualtat (Segona Edició). Departament de Ciència Política i de Dret
Públic.
Universitat de Girona
1. Màster. Pedagogia Terapèutica. Primer
i Segon any (2004-2006). Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Departaments de Pedagogia i Psicologia.
2. Màster. Audició i Llenguatge. Escola
de Postgrau.
3. Diploma de Postgrau. Mediació Familiar i Gestió de Conflictes en Situacions de
Crisi (Segona edició). Fundació Universitat
de Girona: Innovació i Formació i Fundació
Servei Gironí de Pedagogia Social.
4. Postgrau. Intervenció Educativa en
l’Espectre Autista i Trastorns del Desenvolupament. Facultat d’Educació i Psicologia.
5. Postgrau. Mediació Intercultural (Educació, Salut, Treball i Serveis Socials). Segona Edició. Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació, Departament de Pedagogia i Grups de Recerca i Actuació amb
Minories culturals i Treballadors Estrangers
(GRAMC).
6. Curs d’Especialització. Afrontament de
Situacions de Violència Juvenil en Entorns
Socioeducatius. Fundació Universitat de
Girona: Innovació i Formació i Departament
de Pedagogia.
7. Curs d’Especialització. L’Alumnat
d’Origen Immigrant: Atenció Socioeducativa. Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
8. Curs d’Especialització. Apropament a
la Comunitat Sorda i Sordcega (Segona
Edició). Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació i Federació de Persones
Sordes de Catalunya.
9. Curs d’Especialització. Llengua de Signes Catalana (Primer nivell). Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació i
Associació Gironina de Sords.
10. Postgrau. Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics. Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació i
Grup de Recerca i Estudis de Conflictes
(GREC).
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Universitat de Lleida
1. Màster. Intervenció Socioeducativa en
Contextos Multiculturals. Facultat de Lletres.
Departament de Geografia i Sociologia.
2. Màster. Trastorns d’Audició i Llenguatge. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia i Psicologia.
3. Postgrau. Intervenció Socioeducativa
en Contexts Multiculturals. Facultat de Lletres. Departament de Geografia i Sociologia.
4. Postgrau. Educació Emocional (Tercera Edició). Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia i Psicologia.
5. Màster on line. Agents d’Igualtat
d’Oportunitats per a les Dones. Accions Positives en l’Àmbit Rural.
Universitat Rovira i Virgili
1. Postgrau. Dones i Cultures del Món.
Fundació Universitat Rovira i Virgili.
Universitat de Vic
1. Màster on line. Estudis de Gènere: Dones, Desenvolupament i Cultures. Centre
d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona.
Universitat Pompeu Fabra
1. Màster. Ensenyament de l’Anglès com
a Llengua Estrangera.
b) Activitats de formació realitzades dins
del Pla de formació permanent i organitzades directament pel Departament d’Educació i Universitats o pels diferents instituts de
ciències de l’educació (ICE) de les universitats de Catalunya.
c) Llicències d’estudis retribuïdes per a
dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2005-2006, destinades
al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d’inspecció, de la modalitat C, concedides per Resolució EDC/
2603/2005, de 16 d’agost de 2005 (DOGC
núm. 4471 de 16.9.2005)
d) Cursos inclosos en l’ensenyament oficial d’idiomes i realitzats en les diferents
Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) de Catalunya.
Conceptes
1) Despeses de matrícula.
2) Despeses de desplaçaments.
3) Despeses de telèfon en el cas de cursos no presencials.
4) Despeses d’allotjament.
Per a les activitats incloses en l’apartat a)
es tindran en compte els conceptes 1), 2) i
3); per a les activitats incloses en l’apartat
b) es tindran en compte els conceptes 2),
3) i 4), en el cas que l’activitat hagi comportat pernoctar fora del domicili, i per a les
activitats incloses en els apartats c) i d)
només es tindrà en compte el concepte 2).
—2 Destinataris
Pot sol·licitar un ajut el professorat
d’ensenyament no universitari en actiu amb
destinació en centres educatius públics de
Catalunya, el professorat de centres educatius privats concertats que estigui en
nòmina de pagament delegat del Departament d’Educació i Universitats, els professionals dels serveis educatius del Departament d’Educació i Universitats i els
funcionaris del cos d’inspectors d’educació
i del cos d’inspectors al servei de l’administració educativa que exerceixen la funció inspectora en l’àmbit territorial de Catalunya.

Full de disposicions i actes administratius

—3 Informació a internet
La informació sobre aquesta convocatòria està disponible a l’adreça electrònica
http://www.xtec.cat/formacio. La publicació
a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com dels diferents llistats i resolucions, no tindrà efectes pel que fa al
còmput dels terminis.
—4 Característiques i quantia dels ajuts
4.1 Els ajuts, que es faran efectius en
un sol lliurament, es concediran per l’assistència a activitats de formació dutes a terme durant el curs 2005-2006 i directament
relacionades amb el lloc de treball de la
persona sol·licitant. Les activitats han d’haver finalitzat abans de l’1 de setembre de
2006.
4.2 La quantia dels ajuts serà fixada individualment segons les prioritats establertes en el punt 5 d’aquestes bases, la tipologia del programa de l’activitat, la durada,
les despeses de matrícula i el lloc on es
realitzi.
4.3 Per a una activitat determinada no
es podran concedir més de 600,00 euros
en concepte de matrícula ni més de 450,00
euros en concepte de desplaçaments i/o
telèfon, ni més de 200,00 euros en concepte d’allotjament.
4.4 L’import total dels ajuts concedits a
un beneficiari únic no podrà superar els
1.400,00 euros.
4.5 No es concediran ajuts per a matrícula en les activitats en què l’import sigui
inferior a 48,00 euros.
4.6 No es concediran ajuts per a desplaçaments quan:
El nombre total de quilòmetres recorreguts durant tota l’activitat sigui inferior a 400.
Els costos del transport públic siguin inferiors a 24,00 euros.
Els desplaçaments siguin dins la mateixa
població del centre de treball o de residència de la persona sol·licitant.
4.7 No es concediran ajuts per a allotjament en les activitats en què l’import de la
despesa realitzada per aquest concepte
sigui inferior a 30,00 euros.
4.8 No es concediran ajuts per a aquelles activitats per a les quals la persona sol·licitant ja hagi rebut algun altre ajut o beca.
4.9 S’aplicarà als ajuts la retenció
d’IRPF que correspongui.
—5 Prioritats
Per a la concessió dels ajuts s’establiran
les prioritats següents:
Prioritat 1: les activitats incloses en l’apartat a) de la base 1 d’aquesta convocatòria.
Prioritat 2: les activitats incloses en els
apartats b) i c) de la base 1 d’aquesta convocatòria.
Prioritat 3: les activitats incloses en l’apartat d) de la base 1 d’aquesta convocatòria.
—6 Presentació de sol·licituds, terminis i
documentació a aportar
6.1 Per prendre part en aquesta convocatòria s’ha de presentar una sol·licitud, segons el model que es trobarà a disposició de
les persones interessades a la seu central del
Departament d’Educació i Universitats, als
seus serveis territorials, i també a internet, a
l’adreça electrònica http://www.xtec.cat/
formacio. La sol·licitud s’adreçarà a la direc-

tora general d’Ordenació i Innovació Educativa.
6.2 S’haurà d’emplenar una sol·licitud
per a cada una de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut.
6.3 Les sol·licituds s’han de presentar
a la seu central del Departament d’Educació i Universitats, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus,
es farà en sobre obert perquè la sol·licitud
sigui datada i segellada pel personal de
correus abans de ser certificada.
Qualsevol falsedat en les dades que es
facin constar a la sol·licitud comportarà l’exclusió del sol·licitant.
6.4 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 30 de setembre de 2006.
6.5 La documentació que cal adjuntar
a la sol·licitud és la següent:
a) Fotocòpia compulsada del full d’inscripció o matrícula en què s’especifiqui l’import de la despesa, així com la justificació
d’haver-se efectuat el pagament corresponent.
b) Fotocòpia compulsada del certificat
d’assistència expedit per l’entitat organitzadora de l’activitat. No caldrà aquesta fotocòpia en el cas dels certificats emesos directament pel Departament d’Educació i
Universitats o pels diferents instituts de ciències de l’educació (ICE).
c) En el cas del professorat de centres
municipals, certificat de la direcció del centre en què es faci constar que la persona
sol·licitant ha estat treballant al centre durant el curs 2005-2006.
d) En el cas de desplaçaments en transport públic o en el cas d’allotjament, originals dels justificants de la despesa. Aquesta documentació original podrà ser recollida
fins al 31 de gener de 2007 a la Subdirecció
General de Formació Permanent i Recursos
Pedagògics. Si no es retira la documentació en el termini establert, s’entendrà que
les persones interessades renuncien a recuperar-la.
6.6 Als beneficiaris dels ajuts convocats
per aquesta Ordre no se’ls aplicaran les prohibicions establertes a l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en tractar-se de personal
docent sostingut amb fons públics i tenint
en compte la naturalesa dels ajuts.
—7 Comissió de selecció
7.1 Una comissió que estarà constituïda pels membres següents o persones en
qui deleguin farà la selecció de les persones participants:
El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, que actuarà com a president.
La cap del Servei de Programació i Avaluació de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics.
El cap del Servei de Gestió Econòmica
Administrativa de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
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El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional de
la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.
Dos tècnics de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals
actuarà com a secretari.
7.2 Els membres d’aquesta comissió
estan afectats per les causes d’abstenció i
recusació previstes als articles 28 i 29 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
—8 Resolució de la convocatòria
8.1 Es delega en la directora general
d’Ordenació i Innovació Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatòria.
8.2 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció
farà pública als taulers d’anuncis de la seu
central del Departament d’Educació i Universitats i dels seus serveis territorials la llista
provisional de sol·licituds admeses, no admeses i excloses. En aquesta llista hi constaran el nom, els cognoms, el número de
DNI i, si escau, les dades de l’ajut concedit
o el motiu d’exclusió. Així mateix, es publicarà una llista de defectes en la documentació presentada per tal que puguin ser esmenats.
Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista
provisional davant la comissió de selecció
durant un termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva publicació als taulers d’anuncis esmentats.
Durant aquest mateix termini, les persones interessades podran esmenar, si escau,
els defectes en la documentació presentada.
8.3 Les reclamacions presentades s’estimaran o es desestimaran en la resolució
d’aprovació de la llista definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses, que
es farà pública als taulers d’anuncis de la
seu central del Departament d’Educació i
Universitats i dels seus serveis territorials.
Després de la publicació de la resolució
definitiva es procedirà a tramitar la corresponent ordre de pagament.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos comptat des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les
sol·licituds.
Contra la resolució definitiva de sol·licituds
admeses, no admeses i excloses, que exhaureix la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el corresponent
jutjat contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà
de la seva publicació als taulers d’anuncis
de la seu central del Departament d’Educació i Universitats i dels seus serveis territorials, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directora general d’Ordenació i Innovació Educativa en el termini d’un mes a comptar de
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l’endemà de la seva publicació als taulers
d’anuncis de la seu central del Departament
d’Educació i Universitats i dels seus serveis
territorials, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
—9 Les persones beneficiàries dels ajuts
objecte d’aquesta convocatòria estaran obligades a facilitar tota la informació que els
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents.
L’aplicació dels fons percebuts per al compliment de la finalitat subvencionada es justificarà mitjançant els documents esmentats
a la base 6.5 d’aquest annex.
(06.215.135)

RESOLUCIÓ EDU/2904/2006, de 23
d’agost, per la qual es dóna publicitat a
l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 6 de juliol de 2005,
sobre l’entrada en funcionament del Portal
del Consell Interuniversitari de Catalunya
(Portal CIC).
La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya ha impulsat un projecte de millora de la gestió de les convocatòries dels òrgans col·legiats i comissions
del Consell Interuniversitari de Catalunya
amb la finalitat d’introduir l’ús de les tecnologies de la informació en aquesta i també
proporcionar a les universitats una eina que
els ha de permetre interactuar amb més
facilitat i accedir a la informació sobre els
acords i la documentació de les sessions
d’una manera més àgil i senzilla.
En aquest sentit, i amb la finalitat esmentada, la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya ha dissenyat una
eina telemàtica que incorpora totes les funcionalitats necessàries per assolir aquest
projecte i alhora garantir l’acompliment dels
preceptes del procediment administratiu,
quant al règim jurídic i funcionament dels
òrgans col·legiats de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta eina telemàtica, doncs, ha estat
presentada a les comissions del Consell Interuniversitari de Catalunya i la Junta, com
a òrgan de gestió del Consell, en la sessió
plenària de 6 de juliol de 2005 va adoptar
l’acord d’acceptació i utilització del Portal
del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Per tot això, i en virtut de les atribucions
que em confereix l’article 124 de la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya,

Resolc:
Article únic
Donar publicitat a l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya d’acceptació i

utilització del Portal del Consell Interuniversitari de Catalunya, que es publica com a
annex a aquesta resolució.
Barcelona, 23 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo Álvarez
President del Consell
Interuniversitari de Catalunya

ANNEX
Acord del Consell Interuniversitari de
Catalunya d’acceptació i d’utilització del
Portal del Consell Interuniversitari de
Catalunya.
L’any 2003 el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya va impulsar la creació d’una plataforma tecnològica de relació
de les administracions catalanes a través
d’internet i amb signatura electrònica anomenada eaCat, extranet de les administracions catalanes.
El Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (actualment Departament d’Educació i Universitats) participa en aquest projecte mitjançant el Portal
del Consell Interuniversitari de Catalunya, un
sistema telemàtic de gestió dels òrgans i de
les comissions del Consell Interuniversitari
de Catalunya que neix amb l’objectiu de
facilitar els mecanismes de comunicació
entre els seus membres, i alhora fer més
eficient i agilitzar el procés de convocatòria
dels seus òrgans i comissions.
En aquest sentit, el Portal del Consell Interuniversitari de Catalunya proporciona a
les universitats amb representació en el
Consell Interuniversitari de Catalunya un
canal de tramesa electrònica segura de la
convocatòria i documentació de les sessions dels seus òrgans i comissions, amb
plenes garanties jurídiques i tècniques. Així
mateix, proporciona un conjunt de funcionalitats avançades adaptades a les normes
específiques d’organització i funcionament
d’aquest òrgan col·legiat que inclouen la publicació de la convocatòria provisional i de
la convocatòria definitiva, així com de la documentació associada a cada sessió, i la
tramesa i arxivament electrònic de les actes signades de les sessions.
Per tot el que s’ha exposat, i tenint en
compte que el projecte Portal del Consell
Interuniversitari de Catalunya s’incloïa en les
línies estratègiques i d’actuació del Consell
Interuniversitari de Catalunya per al 2005,
que es van presentar a la sessió d’1 d’octubre de 2004 de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, i que la seva
posada en marxa possibilita donar compliment a l’obligació legal de les administracions públiques d’impulsar la utilització i l’aplicació de tècniques i mitjans telemàtics per
desenvolupar la seva activitat i exercir les
seves competències;
La Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya acorda:
—1

Acceptar i utilitzar el Portal del Con3079

sell Interuniversitari de Catalunya en les
seves comunicacions per a la convocatòria
i gestió de les sessions dels seus òrgans i
comissions.
—2 El Portal del Consell Interuniversitari de
Catalunya proporcionarà els recursos tecnològics necessaris per a l’existència i el funcionament d’un registre telemàtic on constaran els assentaments de tots els documents signats que es tramitin a través del
Portal. Aquest registre actuarà com a registre auxiliar del de la universitat i tindrà les
mateixes garanties jurídiques. A aquest efecte, cada universitat membre del Consell Interuniversitari de Catalunya designarà una
persona responsable de la gestió del Portal
del Consell Interuniversitari de Catalunya.
—3 Els membres del Consell Interuniversitari que tinguin atribucions legals de signatura en els procediments que s’incorporin al sistema hauran de disposar de certificats personals d’identificació i signatura
emesos per l’Agència Catalana de Certificació, per a la signatura electrònica. El
Consell Interuniversitari de Catalunya assumirà les despeses generades per l’obtenció
de la signatura electrònica.
—4 La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya proporcionarà
als membres dels òrgans i comissions del
Consell el suport i assessorament necessaris per facilitar-los l’ús d’aquesta eina de
gestió i comunicació.
—5 El Portal del Consell Interuniversitari de
Catalunya s’implantarà progressivament en
tots els òrgans i comissions del Consell Interuniversitari de Catalunya, un cop s’hagin
dut a terme la difusió i la formació necessàries per a la utilització del portal.
(06.202.160)

RESOLUCIÓ EDU/2913/2006, de 30
d’agost, per la qual es revoquen parcialment
diverses subvencions atorgades a corporacions locals mitjançant la Resolució EDC/
1483/2005, de 5 de maig, i la Resolució
EDC/3645/2005, de 21 de desembre.
Per les resolucions de 5 de maig de 2005
(DOGC núm. 4386, de 18.5.2005) i 21 de
desembre de 2005 (DOGC núm. 4540, de
30.12.2005) es van atorgar subvencions a
les corporacions locals titulars de centres
d’educació infantil de primer cicle, per al
curs 2004-2005.
D’acord amb l’apartat quart de les esmentades resolucions la participació del Departament d’Educació i Universitats no podrà
superar, en cap cas, la tercera part del cost
real del servei que s’hagi justificat.
Atès que en alguns casos la subvenció
supera la tercera part del cost real justificat
per la corporació local, d’acord amb la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el capítol IX del Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció General de Centres Educatius,
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Resolc:
Revocar parcialment les subvencions
atorgades per les resolucions EDC/1483/
2005, de 5 de maig, i EDC/3645/2005, de
21 de desembre, a les corporacions locals
detallades a l’annex, i pels imports que s’hi
indiquen, atès que d’acord amb la justificació que han lliurat la subvenció atorgada supera la tercera part del cost real del servei.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini de dos mesos a
comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Barcelona, 30 d’agost de 2006
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitats

ANNEX
Municipi: Aiguamúrcia.
Codi: 43007671.
Centre: EEI de Santes Creus.
Import de revocació: 2.647,14 euros.
Import definitiu: 10.552,86 euros.
Municipi: Albatàrrec.
Codi: 25008479.
Centre: EEI Municipal d’Albatàrrec.
Import de revocació: 12.567,43 euros.
Import definitiu: 20.432,57 euros.
Municipi: Alcoletge.
Codi: 25008698.
Centre: EEI Lo Tossalet.
Import de revocació: 13.273,77 euros.
Import definitiu: 21.926,23 euros.
Municipi: Alfarràs.
Codi: 25008637.
Centre: EEI d’Alfarràs.
Import de revocació: 21.977,57 euros.
Import definitiu: 17.622,43 euros.
Municipi: Amposta.
Codi: 43007415.
Centre: EEI La Gruneta.
Import de revocació: 534,12 euros.
Import definitiu: 83.065,88 euros.
Municipi: Anglesola.
Codi: 25007049.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 210,05 euros.
Import definitiu: 18.489,95 euros.
Municipi: Arbeca.
Codi: 25007050.

Centre: EEI Sant Jaume.
Import de revocació: 8.885,60 euros.
Import definitiu: 18.614,40 euros.
Municipi: Arenys de Mar.
Codi: 08064386.
Centre: EEI d’Arenys de Mar.
Import de revocació: 9.130,71 euros.
Import definitiu: 26.069,29 euros.
Municipi: Artesa de Segre.
Codi: 25007165.
Centre: EEI El Bressol.
Import de revocació: 16.158,73 euros.
Import definitiu: 27.841,27 euros.
Municipi: Bagà.
Codi: 08052190.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 4.995,26 euros.
Import definitiu: 30.204,74 euros.
Municipi: Begur.
Codi: 17005625.
Centre: EEI Ses Falugues.
Import de revocació: 4.854,94 euros.
Import definitiu: 39.145,06 euros.
Municipi: Bellvei.
Codi: 43007506.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 9.734,97 euros.
Import definitiu: 24.365,03 euros.
Municipi: Bellver de Cerdanya.
Codi: 25007001.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 3.466,80 euros.
Import definitiu: 20.733,20 euros.
Municipi: Benifallet.
Codi: 43008821.
Centre: EEI de Benifallet.
Import de revocació: 16.500,00 euros.
Import definitiu: 0,00 euros.
Municipi: Berga.
Codi: 08046062.
Centre: EEI Flor de Neu.
Import de revocació: 2.142,42 euros.
Import definitiu: 94.657,58 euros.
Municipi: Bescanó.
Codi: 17005996.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 6.240,46 euros.
Import definitiu: 78.459,54 euros.
Municipi: Bonastre.
Codi: 43007683.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 4.306,67 euros.
Import definitiu: 8.893,33 euros.
Municipi: Caldes de Malavella.
Codi: 17008183.
Centre: EEI de Caldes de Malavella.
Import de revocació: 3.170,89 euros.
Import definitiu: 87.029,11 euros.
Municipi: Canet de Mar.
Codi: 08063187.
Centre: EEI de Canet de Mar.
Import de revocació: 748,37 euros.
Import definitiu: 125.751,63 euros.
Municipi: Cassà de la Selva.
Codi: 17006861.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 325,73 euros.
Import definitiu: 150.374,27 euros.
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Municipi: Castellfollit de la Roca.
Codi: 17006113.
Centre: EEI Municipal Castellet.
Import de revocació: 1.733,15 euros.
Import definitiu: 45.566,85 euros.
Municipi: Castellfollit del Boix.
Codi: 08062274.
Centre: EEI de Castellfollit del Boix.
Import de revocació: 812,57 euros.
Import definitiu: 12.387,43 euros.
Municipi: Castellterçol.
Codi: 08045410.
Centre: EEI L’Espurna.
Import de revocació: 7.575,57 euros.
Import definitiu: 57.324,43 euros.
Municipi: el Pinell de Brai.
Codi: 43009953.
Centre: EEI del Pinell de Brai.
Import de revocació: 244,30 euros.
Import definitiu: 14.055,70 euros.
Municipi: el Pont de Suert.
Codi: 25008601.
Centre: EEI del Pont de Suert.
Import de revocació: 10.386,69 euros.
Import definitiu: 32.513,31 euros.
Municipi: el Vendrell.
Codi: 43008602.
Centre: EEI El Puig.
Import de revocació: 19.175,42 euros.
Import definitiu: 85.324,58 euros.
Municipi: el Vendrell.
Codi: 43008985.
Centre: EEI Migjorn.
Import de revocació: 6.660,93 euros.
Import definitiu: 29.639,07 euros.
Municipi: el Vendrell.
Codi: 43010025.
Centre: EEI municipal de Ralet Ralet.
Import de revocació: 21.799,42 euros.
Import definitiu: 97.000,58 euros.
Municipi: Falset.
Codi: 43007555.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 25.855,89 euros.
Import definitiu: 14.844,11 euros.
Municipi: Flix.
Codi: 43007491.
Centre: EEI Pam i Toc.
Import de revocació: 6.585,52 euros.
Import definitiu: 29.714,48 euros.
Municipi: Guissona.
Codi: 25008704.
Centre: EEI Patufet.
Import de revocació: 4.916,07 euros.
Import definitiu: 70.983,93 euros.
Municipi: la Bisbal del Penedès.
Codi: 43009680.
Centre: EEI l’Oreneta.
Import de revocació: 18.537,82 euros.
Import definitiu: 37.562,18 euros.
Municipi: la Granada.
Codi: 08054915.
Centre: EEI El Cuc.
Import de revocació: 1.866,67 euros.
Import definitiu: 27.833,33 euros.
Municipi: la Granadella.
Codi: 25007037.
Centre: EEI Les Garrigues.
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Import de revocació: 4.655,05 euros.
Import definitiu: 8.544,95 euros.
Municipi: l’Ampolla.
Codi: 43010293.
Centre: EEI de L’Ampolla.
Import de revocació: 9.197,15 euros.
Import definitiu: 23.802,85 euros.
Municipi: Llagostera.
Codi: 17005856.
Centre: EEI El Niu.
Import de revocació: 1.279,06 euros.
Import definitiu: 85.620,94 euros.
Municipi: Llançà.
Codi: 17008055.
Centre: EEI de Llançà.
Import de revocació: 30.478,90 euros.
Import definitiu: 49.821,10 euros.
Municipi: Maçanet de la Selva.
Codi: 17005686.
Centre: EEI El Bressol.
Import de revocació: 9.300,40 euros.
Import definitiu: 76.499,60 euros.
Municipi: Maials.
Codi: 25008871.
Centre: EEI de Maials.
Import de revocació: 6.710,42 euros.
Import definitiu: 64.89,58 euros.
Municipi: Mediona.
Codi: 08064684.
Centre: EEI de Mediona.
Import de revocació: 15.819,63 euros.
Import definitiu: 16.080,37 euros.
Municipi: Miralcamp.
Codi: 25007128.
Centre: EEI El Patufet.
Import de revocació: 15.228,98 euros.
Import definitiu: 13.371,02 euros.
Municipi: Montblanc.
Codi: 43009825.
Centre: EEI de Montblanc.
Import de revocació: 13.129,82 euros.
Import definitiu: 49.570,18 euros.
Municipi: Mont-roig del Camp.
Codi: 43008377.
Centre: EEI Mare de Déu de la Roca.
Import de revocació: 15.922,68 euros.
Import definitiu: 48.977,32 euros.
Municipi: Mont-roig del Camp.
Codi: 43010013.
Centre: EEI Petete.
Import de revocació: 21.320,21 euros.
Import definitiu: 65.579,79 euros.
Municipi: Olèrdola.
Codi: 08046189.
Centre: EEI Gotims.
Import de revocació: 2.333,36 euros.
Import definitiu: 50.466,64 euros.
Municipi: Olèrdola.
Codi: 08060563.
Centre: EEI de Sant Pere Molanta.
Import de revocació: 1.409,74 euros.
Import definitiu: 30.490,26 euros.
Municipi: Pacs del Penedès.
Codi: 08054265.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 4.327,80 euros.
Import definitiu: 11.072,20 euros.
Municipi: Palau-saverdera.
Codi: 17008031.

Centre: EEI La Muntanyeta.
Import de revocació: 24.289,75 euros.
Import definitiu: 17.510,25 euros.
Municipi: Pineda de Mar.
Codi: 08063461.
Centre: EEI de Pineda de Mar.
Import de revocació: 27.788,70 euros.
Import definitiu: 45.911,30 euros.
Municipi: Porqueres.
Codi: 17007831.
Centre: EEI Els Trapelles.
Import de revocació: 16.734,32 euros.
Import definitiu: 53.665,68 euros.
Municipi: Puigpelat.
Codi: 43009837.
Centre: EEI de Puigpelat.
Import de revocació: 2.307,99 euros.
Import definitiu: 19.692,01 euros.
Municipi: Puig-reig.
Codi: 08045975.
Centre: EEI L’Estel.
Import de revocació: 16.137,94 euros.
Import definitiu: 39.962,06 euros.
Municipi: Riells i Viabrea.
Codi: 17008316.
Centre: EEI de Riells i Viabrea.
Import de revocació: 28.919,14 euros.
Import definitiu: 38.180,86 euros.
Municipi: Riudoms.
Codi: 43007452.
Centre: EEI Picarols.
Import de revocació: 40.481,19 euros.
Import definitiu: 73.918,81 euros.
Municipi: Roda de Ter.
Codi: 08047170.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 2.379,70 euros.
Import definitiu: 51.520,30 euros.
Municipi: Rodonyà.
Codi: 43007749.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 4.924,18 euros.
Import definitiu: 8.275,82 euros.
Municipi: Rosselló.
Codi: 25008285.
Centre: EEI Pas a Pas.
Import de revocació: 3.266,67 euros.
Import definitiu: 29.733,33 euros.
Municipi: Sabadell.
Codi: 08058040.
Centre: EEI Joan Motllor.
Import de revocació: 7.686,60 euros.
Import definitiu: 57.213,40 euros.

Municipi: Sant Joan de les Abadesses.
Codi: 17005595.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 3.494,10 euros.
Import definitiu: 38.305,90 euros.
Municipi: Sant Llorenç d’Hortons.
Codi: 08060654.
Centre: EEI Els Gotims.
Import de revocació: 7.449,84 euros.
Import definitiu: 32.150,16 euros.
Municipi: Sant Martí de Riucorb.
Codi: 25008364.
Centre: EEI de Sant Martí de Riucorb.
Import de revocació: 1.993,24 euros.
Import definitiu: 11.206,76 euros.
Municipi: Sant Martí de Tous.
Codi: 08060162.
Centre: EEI Petita Cérvola.
Import de revocació: 10.050,55 euros.
Import definitiu: 20.749,45 euros.
Municipi: Sant Martí Sarroca.
Codi: 08055816.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 5.270,35 euros.
Import definitiu: 27.729,65 euros.
Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Codi: 08047297.
Centre: EEI El Patufet.
Import de revocació: 7.544,37 euros.
Import definitiu: 16.655,63 euros.
Municipi: Sant Pol de Mar.
Codi: 08047388.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 13.338,23 euros.
Import definitiu: 102.161,77 euros.
Municipi: Sant Vicenç de Montalt.
Codi: 08045461.
Centre: EEI Els Garrofers.
Import de revocació: 39.657,74 euros.
Import definitiu: 95.642,26 euros.
Municipi: Santa Maria d’Oló.
Codi: 08047315.
Centre: EEI Municipal de Santa Maria d’Oló.
Import de revocació: 5.854,74 euros.
Import definitiu: 12.845,26 euros.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Codi: 08045288.
Centre: EEI Els Pins.
Import de revocació: 29.501,35 euros.
Import definitiu: 107.998,65 euros.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Codi: 08045276.
Centre: EEI Can Folguera.
Import de revocació: 32.805,51 euros.
Import definitiu: 120.094,49 euros.

Municipi: Sabadell.
Codi: 08060541.
Centre: EEI Calvet d’Estrella.
Import de revocació: 10.943,64 euros.
Import definitiu: 81.456,36 euros.

Municipi: Sarroca de Lleida.
Codi: 25006768.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 1.142,21 euros.
Import definitiu: 12.057,79 euros.

Municipi: Sabadell.
Codi: 08058180.
Centre: EEI La Romànica.
Import de revocació: 9.510,54 euros.
Import definitiu: 70.789,46 euros.

Municipi: Sitges.
Codi: 08058854.
Centre: EEI El Cercolet.
Import de revocació: 21.047,05 euros.
Import definitiu: 102.152,95 euros.

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor.
Codi: 08061464.
Centre: EEI de Sant Antoni de Vilamajor.
Import de revocació: 55.602,05 euros.
Import definitiu: 25.797,95 euros.

Municipi: Solsona.
Codi: 25008421.
Centre: EEI Municipal de Solsona.
Import de revocació: 2.336,11 euros.
Import definitiu: 59.263,89 euros.
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Municipi: Tàrrega.
Codi: 25006914.
Centre: EEI La Pau.
Import de revocació: 22.888,46 euros.
Import definitiu: 109.111,54 euros.

RESOLUCIÓ EDU/2914/2006, de 28
d’agost, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un col·legi d’educació infantil i primària de Sant Pere de
Vilamajor.

Municipi: Torà.
Codi: 25007131.
Centre: EEI Municipal de Torà.
Import de revocació: 4.876,82 euros.
Import definitiu: 17.123,18 euros.

L’estudi de les necessitats d’oferta de
places escolars de formació professional específica aconsella la reestructuració de
l’oferta per tal d’adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos
humans i materials disponibles.

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

Per aquest motiu es considera convenient la implantació, la supressió i canvi de
centre de determinats ensenyaments en
diversos centres docents públics.

Municipi: Tortosa.
Codi: 43007634.
Centre: EEI Barrufets.
Import de revocació: 2.924,17 euros.
Import definitiu: 10.275,83 euros.

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

Municipi: Vacarisses.
Codi: 08045963.
Centre: EEI El Cuc.
Import de revocació: 820,04 euros.
Import definitiu: 115.779,96 euros.
Municipi: Vallbona d’Anoia.
Codi: 08057345.
Centre: EEI Municipal de Vallbona d’Anoia.
Import de revocació: 3.555,32 euros.
Import definitiu: 16.244,68 euros.
Municipi: Vall-llobrega.
Codi: 17008201.
Centre: EEI de Vall-llobrega.
Import de revocació: 10.519,36 euros.
Import definitiu: 34.580,64 euros.
Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Codi: 43007531.
Centre: EEI Els Patufets.
Import de revocació: 2.901,16 euros.
Import definitiu: 70.798,84 euros.
Municipi: Verges.
Codi: 17007956.
Centre: EEI de Verges.
Import de revocació: 5.448,89 euros.
Import definitiu: 20.951,11 euros.
Municipi: Vilobí del Penedès.
Codi: 08047157.
Centre: EEI Els Ocellets.
Import de revocació: 919,54 euros.
Import definitiu: 34.280,46 euros.
Municipi: Vimbodí.
Codi: 43007804.
Centre: EEI de Vimbodí.
Import de revocació: 3.400,97 euros.
Import definitiu: 9.799,03 euros.
Municipi: Vinaixa.
Codi: 25007062.
Centre: EEI Municipal.
Import de revocació: 8.366,90 euros.
Import definitiu: 4.833,10 euros.
Municipi: Vinebre.
Codi: 43009588.
Centre: EEI Miquel Bosch.
Import de revocació: 8.219,37 euros.
Import definitiu: 4.980,63 euros.
Municipi: Xerta.
Codi: 43009941.
Centre: EEI de Xerta.
Import de revocació: 4.705,62 euros.
Import definitiu: 10.694,38 euros.
(06.215.136)

Per tot això,

Resolc:

D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior,
aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny,
i tenint en compte la disposició addicional
catorzena del Reial decret 2112/1998, de 2
d’octubre, que regula els concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de
llocs corresponents als cossos docents

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària de Sant Pere de Vilamajor, amb codi
08063849, ubicat al c. de Can Llobera, s/n,
de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental), la
nova denominació específica Vilamagore.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 28 d’agost de 2006
P. D.

(Resolució de 14.6.2006,
DOGC de 22.6.2006)
Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius
(06.212.055)

RESOLUCIÓ EDU/2915/2006, de 23
d’agost, per la qual es modifica la Resolució EDU/1687/2006, de 23 de maig, per la
qual s’implanten, se suprimeixen o es traslladen cicles formatius de formació professional de grau mitjà o de grau superior
en diversos centres docents públics, i s’implanten, es canvien de centre o se suprimeixen determinats ensenyaments.
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—1 Es deixen sense efecte els punts 2 i 3
de la Resolució EDU/1687/2006, de 23 de
maig, per la qual s’implanten, se suprimeixen i es traslladen cicles formatius de formació professional de grau mitjà o de grau
superior en diversos centres públics.
—2 S’implanta el cicle formatiu de formació professional específica de grau superior
administració de sistemes informàtics a l’IES
Guineueta, codi 08034205, de Barcelona.
—3 Es canvien de centre els ensenyaments dels cicles formatius formació professional específica de grau mitjà o de grau
superior que es relacionen a l’annex 1.
Aquest canvi de centre suposa un trasllat
del cicle formatiu en el centre d’origen i una
implantació en el centre receptor.
—4 Es canvien de centre els ensenyaments dels cicles formatius formació professional específica de grau mitjà o de grau
superior que es relacionen a l’annex 2.
Aquest canvi de centre suposa un trasllat
del cicle formatiu en el centre d’origen i no
suposa una implantació en el centre receptor per tenir-lo ja implantat.
—5 Se suprimeixen els ensenyaments dels
cicles formatius formació professional específica de grau mitjà o de grau superior que
es relacionen a l’annex 3.
—6 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al

Núm. 1109

DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 23 d’agost de 2006
P. D.

(Resolució EDU/2065/2006,
de 14.6.2006, DOGC de 22.6.2006)
Montserrat Casas i Vilalta
Directora general de Centres Educatius
ANNEX 1
CFPM: cicle formatiu de formació professional específica de grau mitjà
CFPS: cicle formatiu de formació professional específica de grau superior

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Es canvia el CFPS desenvolupament
d’aplicacions informàtiques des de l’IES
Rambla Prim, codi 08013469, a l’IES Joan
d’Àustria, codi 08013101.
Es canvia de manera progressiva el CFPM
carrosseria des de l’IES Escola del Treball,
codi 08013275, a l’IES La Guineueta, codi
08034205.
Es canvien el CFPM equips electrònics de
consum i el CFPS sistemes de telecomunicació i informàtics des de l’IES La Guineueta, codi 08034205, a l’IES Vall d’Hebron,
codi 08052700.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Es canvia el CFPM laboratori des de l’IES
Martí i Dot, codi 08041519, de Sant Feliu
de Llobregat, a l’IES Severo Ochoa, codi
08017131, d’Esplugues de Llobregat.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa.
Es canvia el CFPS administració de sistemes informàtics des de l’IES de Terrassa,
codi 08030339, a l’IES Nicolau Copèrnic,
codi 08034059.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A TARRAGONA

Comarca: Baix Camp.
Municipi: Reus.
Es canvien el CFPM atenció sociosanitària, el CFPS animació sociocultural, el CFPS
educació infantil i el CFPS integració social
des de l’IES Baix Camp, codi 43002594, a
l’IES Gaudí, codi 43002570.
ANNEX 2
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.

Es canvien el CFPS prevenció de riscos
professionals i el CFPS anàlisis i control des
de l’IES Poble Nou, codi 08034138, a l’IES
Escola del Treball, codi 08013275.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Es canvia de manera progressiva el CFPM
electromecànica de vehicles des de l’IES El
Calamot, codi 08041866, de Gavà, a l’IES
Camps Blancs, codi 08025605, de Sant Boi
de Llobregat. Aquest canvi finalitza a la fi
del curs 2006-07.
Es canvia el CFPS manteniment d’equip
industrial des de l’IES Camps Blancs, codi
08025605, de Sant Boi de Llobregat a l’IES
El Calamot, codi 08041866, de Gavà.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS AL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Martorell
Denominació: IES Joan Oró.
Codi de centre: 08037152.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: equips i instal·lacions electrotècniques (supressió progressiva).
Municipi: Esplugues de Llobregat
Denominació: IES Severo Ochoa.
Codi de centre: 08017131.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: electromecànica de vehicles (supressió progressiva).
(06.202.021)

RESOLUCIÓ EDU/2916/2006, de 31 de
juliol, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Ca n’Oriac, de Sabadell.

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa.
Es canvia el CFPS desenvolupament
d’aplicacions informàtiques des de l’IES de
Terrassa, codi 08030339, a l’IES Nicolau
Copèrnic, codi 08034059.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Ca n’Oriac,
de Sabadell, en petició de modificació de
l’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.

ANNEX 3

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen el requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu,

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Anna Gironella de Mundet.
Codi de centre: 08012714.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: fabricació a mida i instal·lació de
fusteria i moble.
Denominació: IES Josep Serrat i Bonastre.
Codi de centre: 08014188.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció
de calor.
Denominació: IES Juan Manuel Zafra.
Codi de centre: 08014206.
Titular: Ajuntament de Barcelona.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPS: sistemes de regulació i control automàtics.
CFPM: equips electrònics de consum.
Denominació: IES Mare de Déu de la Mercè.
Codi de centre: 08014401.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPS: desenvolupament i aplicació de
projectes de construcció.
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Denominació: IES Martí i Dot.
Codi de centre: 08041519.
Ensenyaments que es suprimeixen:
CFPM: gestió administrativa.
3083

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Ca
n’Oriac, de Sabadell, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Sabadell, 31 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

Full de disposicions i actes administratius

ANNEX
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08034151.
Denominació: Ca n’Oriac.
Adreça: av. Matadepera, 57.
Titular: Soc. Coop. d’Ensenyament Ca
N’Oriac.
NIF: F08590135.
S’autoritza l’ampliació d’1 grup d’administració de grau mitjà de la família de gestió administrativa, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2006 - 2007.
S’autoritza el cessament d’activitats de la
família de tèxtil, confecció i pell de grau mitjà,
amb efectes a partir de la fi del curs 2005
- 2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà
Família d’administració
Cicle formatiu de gestió administrativa,
amb 3 grups amb capacitat per a 90 llocs
escolars. En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.
(06.207.199)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 3141/06).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 3141/06.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de gestió i elaboració de continguts educatius per
als portals web del Departament d’Educació i Universitats.
b) Termini d’execució: fins al 31 de desembre de 2008.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 243.880,00 euros, IVA inclòs.
Any 2006: 37.520,00 euros.
Any 2007: 103.180,00 euros.
Any 2008: 103.180,00 euros.
—5 Garanties
Provisional: 4.877,60 euros.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup V, subgrup 2 o 5, categoria A.
En el cas que es tracti d’empreses estrangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la documentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis de 103.180,00 euros anuals.
—7 Criteris de valoració
Preu ofertat: fins a 35 punts.
Competència dels recursos humans: fins
a 65 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://
www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 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 dis-

sabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació i Universitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—11 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 12 de setembre de 2006
Francesc Vida i Pla
Secretari general
(06.251.006)
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