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ORDRE EDU/557/2006, de 13 de novem-
bre, per la qual s’adapta el currículum del
cicle de formació específica d’arts plàstiques
i disseny de grau superior d’il·lustració als
perfils professionals d’animació audiovisual
i de còmic.

Mitjançant el Decret 137/1997, de 13 de
maig (DOGC núm. 2419, de 25.6.1997), es
va establir el currículum del cicle de forma-
ció específica dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny de grau superior d’il·lus-
tració, de 1.950 hores de durada, que for-
ma part de la família de disseny gràfic.

Atès el panorama actual de l’animació i
les noves tendències, les figures professio-
nals de l’animació audiovisual i del còmic,
cada dia més presents en el món de la il·lus-
tració, requereixen la seva qualificació i una
formació basada en la destresa informàtica
permanentment actualitzada, així com una
actitud oberta a les innovacions i atenció a
les novetats socioculturals i polítiques, que
faci possible l’ús del llenguatge visual amb
una expressió personal reeixida.

Atesa la necessitat de disposar d’una for-
mació artística adaptada als perfils profes-
sionals d’animació audiovisual i de còmic,
emmarcats en l’especialitat d’il·lustració, per
poder atendre adequadament el col·lectiu
d’alumnat interessat en assolir la competèn-
cia professional associada als esmentats
perfils professionals;

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,
d’acord amb l’informe del Consell Escolar
de Catalunya i d’acord amb el dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1
Aquesta Ordre adapta el currículum del

cicle de formació específica d’arts plàstiques
i disseny de grau superior d’il·lustració als
perfils professionals d’animació audiovisual
i de còmic.

Article 2
L’annex 1 d’aquesta Ordre detalla per al

cicle d’il·lustració adaptat als perfils profes-
sionals d’animació audiovisual i de còmic:
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2.1 La denominació, el nivell i la dura-
da, als apartats 1.1, 1.2 i 1.3.

2.2 El camp professional i les tasques
més significatives, als apartats 2.1 i 2.2.

2.3 Els objectius generals, a l’apartat
3.1.

2.4 L’estructura de la formació al llarg
del cicle: mòduls impartits en el centre edu-
catiu, fase de pràctiques i projecte final, així
com les hores que es destinen a cada tipus
de formació, a l’apartat 3.2.

2.5 Els mòduls que componen l’ense-
nyament en centres educatius i les hores as-
signades a cadascun, a l’apartat 3.3.

2.6 Els objectius, els continguts i els Ob-
jectius terminals de cada mòdul, a l’apartat
3.4. Els Objectius terminals tenen la consi-
deració de criteris d’avaluació.

Article 3
Les especialitats del professorat que té

atribució docent en els mòduls del cicle d’il·-
lustració adaptat als perfils professionals
d’animació audiovisual i de còmic s’establei-
xen a l’apartat 4 de l’annex 1.

Article 4
Els objectius i continguts del projecte fi-

nal i de la fase de pràctiques, així com les
orientacions per a la seva avaluació, s’in-
clouen a l’annex 2.

Article 5
Les condicions de l’espai i de les instal·-

lacions que han de complir els centres edu-
catius són les que fixa el Reial decret 389/
1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen
els requisits mínims de centres que impar-
teixen ensenyaments artístics.

Als efectes del que disposen els articles
40.1 i 44 del Reial decret 389/1992, de 15
d’abril, els mòduls d’aquest perfil professi-
onal es classifiquen a l’apartat 5 de l’an-
nex 1.

La relació numèrica màxima docent/alum-
nes serà d’1/15 en els mòduls relacionats
sota l’epígraf “Tallers”. Per a la resta de
mòduls s’aplicarà la relació numèrica màxi-
ma 1/30.

Article 6
6.1 Els mòduls susceptibles de corres-

pondència amb la pràctica laboral s’espe-
cifiquen a l’apartat 6.1 de l’annex 1.

6.2 Els estudis universitaris als quals
dóna accés aquest títol s’esmenten a l’apar-
tat 6.2 de l’annex 1.

Article 7
Podrà cursar estudis del cicle a què es

refereix aquesta Ordre qui hagi superat la
prova d’accés a cicles de la família de dis-
seny gràfic o cicles declarats equivalents o
qui disposi d’un títol de tècnic o tècnica
superior d’un cicle de la família de disseny
gràfic o d’un declarat equivalent a efectes
d’accés al cicle d’il·lustració.

Estarà exempt de la prova d’accés qui
disposi del títol de batxiller en la modalitat
d’arts, o de qualsevol altra modalitat si ha
cursat l’assignatura de fonaments de dis-
seny i dues més entre les següents:

Dibuix tècnic.
Dibuix artístic.

Imatge.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.

Article 8
L’alumnat que superi tots els mòduls, la

fase de pràctiques i el projecte final, que
componen el currículum de cadascun dels
perfils professionals establerts per aquesta
Ordre, en sol·licitar el títol de tècnic o tèc-
nica superior d’arts plàstiques i disseny en
il·lustració, rebrà una certificació acreditati-
va, emesa pel centre, segons el model de
l’apartat 7.1 de l’annex 1, en la qual es farà
constar que ha cursat i superat el cicle de
formació específica d’arts plàstiques i dis-
seny en il·lustració, de 1.950 hores de du-
rada, adaptat al perfil professional d’anima-
ció audiovisual o de còmic. En cas d’haver
superat parcialment el cicle, podrà sol·licitar-
ne la certificació corresponent, segons
l’apartat 7.2 de l’annex 1.

Barcelona, 13 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller de Educació i Universitats

ANNEX 1

Animació audiovisual

—1 Identificació del títol
El perfil professional de l’animació audio-

visual, emmarcat en el cicle d’arts plàstiques
i disseny de l’especialitat d’il·lustració, té la
finalitat de formar persones professionals de
l’animació audiovisual capaces de respon-
dre de manera eficaç a les necessitats i
potencialitat de la demanda.

En el panorama actual de l’animació, les
noves tendències internacionals s’allunyen
de plantejaments esteticistes clàssics i en
busquen de nous, que es van obrint espai
en el mercat de manera progressiva.

La figura professional de l’animació audi-
ovisual està present al llarg del procés de
realització d’un projecte: en els aspectes
d’organització i logística de la preproduc-
ció, en la producció audiovisual i en el
muntatge i l’edició, ja dintre de la postpro-
ducció.

A més de capacitació tècnica i habilitat
mecànica, que asseguren bons resultats
formals, la persona professional de l’anima-
ció audiovisual ha de mantenir una ampli-
tud de criteris vers altres branques del sa-
ber, ser permeable a les innovacions i
posseir una curosa cultura humanística, ar-
tística i ètica. Amb consciència de la influ-
ència sobre els espectadors, les seves pro-
duccions han d’estimular el respecte als
drets humans, la llibertat i la tolerància; han
d’evitar continguts de risc que denigrin les
persones per motiu de sexe o que els as-
signin estereotips, generadors de segrega-
ció o desigualtat; mai han de donar cabuda
a continguts violents que representin acci-
ons d’agressió directa o indirecta a la inte-
gritat de les persones.

La dinàmica d’avenços en el món audio-
visual requereix una destresa tecnològica
constantment revisada, és a dir, un reciclat-
ge permanent, que, unit a una actitud in-
quiridora i respectuosa davant les idees i

formes de pensar, fins i tot no compartides
han de propiciar a qui es dediqui professi-
onalment a l’animació audiovisual l’expres-
sió singular de la seva creativitat.

1.1 Denominació: tècnic o tècnica su-
perior d’arts plàstiques i disseny en il·lus-
tració. Perfil professional: animació audiovi-
sual.

1.2 Nivell: grau superior.
1.3 Durada total del cicle: 1.950 hores.

—2 Descripció del perfil professional
2.1 Camp professional:
Comprèn activitats d’animació audiovisual

realitzades com a professional autònom o
associat en grau divers a una empresa re-
lacionada amb: producció de cinema d’ani-
mació, producció de cinema i televisió,
publicitat, disseny gràfic, aplicacions inte-
ractives i multimèdia, i material didàctic.

2.2 Tasques més significatives:
Organitza i supervisa la producció.
Munta i edita imatges.
Crea personatges i realitza fondos.
Modela objectes, personatges i esceno-

grafies.
Anima els personatges.
Realitza el guió il·lustrat (storyboard) i els

esbossos (layouts).
Crea imatges d’animació audiovisual

d’acord amb els seus canals comunicatius.
Treballa en equip o a les ordres d’un di-

rector o d’una directora.
Fa recerca documental i gràfica.
Fa propostes que evitin els estereotips i

valorin la diversitat.
Utilitza imatges dintre dels límits legals i

ètics.

—3 Currículum
3.1 Objectius generals del perfil profes-

sional d’animació audiovisual, del cicle de
formació específica d’il·lustració:

Planificar de manera global les estratègi-
es de la producció de l’animació audiovisu-
al.

Realitzar, muntar i produir projectes d’ani-
mació audiovisual.

Utilitzar creativament les diferents tècni-
ques i estils propis de l’animació audiovisu-
al.

Resoldre amb efectivitat i competència els
problemes artístics i tècnics inherents al pro-
cés de producció.

Relacionar i coordinar els membres d’un
equip de treball per a la confecció d’una ani-
mació audiovisual.

Optimitzar la infrastructura d’un estudi i
les seves instal·lacions.

Identificar les estructures bàsiques prò-
pies del llenguatge de l’animació audiovisu-
al.

Descriure el procés de creació i formació
d’imatges per a l’animació audiovisual.

Entendre i treballar amb l’audiovisual in-
teractiu, multimèdia i realitat virtual.

3.2 Estructura i distribució horària:
Mòduls impartits en el centre educatiu:

1.740 hores.
Fase de formació pràctica en empreses,

estudis o tallers: 120 hores.
Projecte final: 90 hores.
Total d’hores: 1.950 hores.
3.3 Distribució horària dels mòduls im-

partits en el centre educatiu
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Mòdul 1 Història de la imatge gràfica: 105
hores.

Mòdul 2 Teoria de la imatge: 60 hores.
Mòdul 3 Tècniques gràfiques industrials:

60 hores.
Mòdul 4 Tècniques d’il·lustració: 180

hores.
Mòdul 5 Dibuix artístic: 180 hores.
Mòdul 6 Tècniques gràfiques tradicionals:

90 hores.
Mòdul 7 Projectes d’il·lustració: 180 ho-

res.
Mòdul 8 Fotografia: 120 hores.
Mòdul 9 Disseny assistit per ordinador:

270 hores.
Mòdul 10 Tècniques d’animació audiovi-

sual: 270 hores.
Mòdul 11 Projectes d’animació audiovi-

sual: 165 hores.
Mòdul 12 Formació i orientació laboral: 60

hores.

3.4 Objectius, continguts i Objectius ter-
minals dels mòduls:

MÒDUL 1

Història de la imatge gràfica

a) Durada: 105 hores.

b) Objectius:
Diferenciar els grans trets i tendències que

configuren la història de la imatge gràfica.
Comprendre la solució formal de les ma-

nifestacions gràfiques des de la vinculació
a conceptes estètics.

Analitzar imatges gràfiques a partir de mo-
dels i metodologies propis de la història de
l’art.

Interessar-se per les tendències contem-
porànies de la il·lustració, tot valorant la seva
dimensió comunicativa i artística.

Desenvolupar la percepció visual i con-
ceptual dels llenguatges propis de la imat-
ge impresa.

Usar bases de dades i centres de docu-
mentació gràfica.

Respectar i difondre el patrimoni gràfic de
la humanitat, en general, i de Catalunya, en
particular.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Creativitat. Tècnica i funció de la il·lus-
tració.

La imatge gràfica com a fet cultural, his-
tòric, econòmic i social.

Els antecedents. Importància intrínseca i
recurrent.

L’evolució artística: períodes i estils.
Incidència de la difusió de les imatges en

l’evolució dels moviments artístics.
La il·lustració a Catalunya i al món.
Les imatges en la història de l’art.
Les darreres tendències.
Els nous mitjans de comunicació.
La tasca de l’il·lustrador.
Mercats, agències especialitzades.

d) Continguts de procediments:
Anàlisi del llenguatge visual de la imatge

gràfica.
Observació i lectura d’imatges.
Recerca d’informació gràfica. Classifica-

ció i arxiu.

Valoració crítica de textos.
Memorització visual de les imatges.
Relacions entre imatges gràfiques i con-

text cultural.
Reconeixement dels trets estilístics, co-

municatius o tècnics d’un estil gràfic.
Estudi de l’evolució expressiva de la imat-

ge gràfica.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Interès per la història de la imatge gràfi-

ca.
Hàbit de participació amb esperit obert i

capacitat crítica en les manifestacions cul-
turals del món de la imatge.

Disposició crítica vers les manifestacions
de la imatge gràfica.

Rigor en la interpretació de les fonts do-
cumentals.

Atenció a fets i canvis de l’entorn físic,
social i tècnic generadors d’imatges i la seva
interrelació.

Refús de continguts violents o discrimi-
natoris.

Respecte pel patrimoni gràfic.

f) Objectius terminals
Relacionar una il·lustració amb el seu con-

text.
Exposar els trets estètics de dues o més

il·lustracions de diferents períodes històrics.
Identificar la tècnica emprada en una

il·lustració.
Reconèixer els trets característics de

grans il·lustradors, especialment de Ca-
talunya, així com la seva influència en la
construcció dels codis i estètiques actuals.

Consultar documentació a l’entorn de la
il·lustració i valorar-la críticament.

Assistir a una manifestació artística i ar-
gumentar la seva apreciació.

Considerar en un treball els comentaris i
valoracions alienes.

Emprar models i metodologies de la teo-
ria de l’art a l’anàlisi d’una il·lustració.

Valorar els trets formals i estilístics d’una
il·lustració des dels condicionants tècnics i/
o comunicatius.

Vincular les avantguardes artístiques amb
la realitat múltiple i canviant de la societat.

Analitzar críticament un producte de la co-
municació visual.

MÒDUL 2

Teoria de la imatge

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius:
Optimitzar la funció comunicativa de la

il·lustració d’acord amb els principis de te-
oria de la imatge.

Relacionar l’evolució tècnica i estètica de
la imatge gràfica.

Analitzar imatges i associar-les a un ús.
Interpretar amb criteris professionals les

il·lustracions de mitjans de comunicació de
masses.

Col·laborar amb altres professionals en
projectes gràfics.

Identificar els aspectes conceptuals i es-
tètics de la imatge.

Seleccionar i emprar opcions metodolò-
giques de la teoria de la imatge.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Imatge gràfica. Concepte, abast i funció
social.

El missatge. Procés del projecte, creati-
vitat.

La imatge en la comunicació del pensa-
ment.

Teoria de la percepció. Models d’anàlisi.
Gramàtica de la forma. Relació fons/forma.
Sintaxi compositiva.
Codis d’estil. L’entorn i el context.

d) Continguts de procediments:
Anàlisi de les propietats del llenguatge

graficovisual.
Estudi dels elements de l’entorn de la co-

municació visual.
Valoració formal, semiòtica, estètica i so-

ciològica d’imatges.
Lectura d’imatges com a dinamitzadora

d’habilitats intel·lectuals.
Relacions fons/forma i text/context en les

imatges.
Recerca de documentació específica.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Disposició per a la lectura crítica d’imat-

ges.
Valoració de les fonts informatives i do-

cumentals.
Tolerància vers opinions divergents.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Atenció a fets i canvis de l’entorn.
Percepció global del fet observat.
Reconeixement del potencial de les imat-

ges en la difusió de les idees.

f) Objectius terminals:
Identificar els aspectes conceptuals i es-

tètics d’una imatge.
Aplicar els principis de la teoria de la imat-

ge a una hipòtesi de treball pròpia o aliena.
Fer lectures plurals d’una imatge aplicant

diferents models.
Vincular les funcions objectiva i subjecti-

va d’una imatge.
Interpretar amb criteris professionals il·lus-

tracions dels mitjans de comunicació de
masses.

Relacionar en una sèrie d’imatges l’evo-
lució tècnica amb l’estètica.

Associar una imatge amb els seus possi-
bles missatges.

Fer recensions de fonts documentals
d’una temàtica determinada.

Descriure els components simbòlics d’una
imatge.

Fer una intervenció de manera precisa en
una imatge o il·lustració de manera que se’n
modifiqui notòriament el missatge.

Relatar un fet mitjançant imatges.

MÒDUL 3

Tècniques gràfiques industrials

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius:
Associar les tècniques gràfiques al siste-

ma de reproducció industrial més adient.
Contrastar els condicionants tècnics i

econòmics amb els determinants de les
diferents solucions gràfiques.
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Fer el seguiment d’un original des de la
seva creació fins a l’edició.

Identificar els diferents materials que són
presents en els procediments gràfics indus-
trials.

Relacionar les fases del diversos sistemes
de preimpressió i impressió amb les prime-
res matèries, materials de procés i amb el
producte de sortida.

Seleccionar mètodes i equips per contro-
lar la qualitat dels productes de preimpres-
sió i impressió.

Reconèixer els defectes més comuns en
els productes dels processos de preimpres-
sió i impressió, i donar-hi solució.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Preimpressió.
Els equips i els productes: tipus, carac-

terístiques i aplicacions.
L’original: maqueta, processament i ma-

trius (fotomecàniques, fotoquímiques i infor-
màtiques).

Pel·lícules i gravats: de línia i de to con-
tinu. Trames: mecàniques i espacials.

El color: modulació, classificació, correc-
ció, equilibri i reducció.

El tractament de textos i d’imatges.
Problemes més habituals i possibles so-

lucions.
Impressió: antecedents, evolució, estat

actual i perspectives de futur.
Sistemes més usuals: tipogràfics, òfset,

rotogravat, flexografia i serigrafia. Altres sis-
temes d’impressió.

Suport, tintes i formes.
Fases i paràmetres del procés d’impres-

sió.
Tiratge. Control. Estudi de costos.
Problemes més habituals i possibles so-

lucions en els diferents sistemes.

d) Continguts de procediments:
Experimentació de tècniques i sistemes

d’impressió.
Anàlisis d’originals. Confecció de pel·lí-

cules.
Elaboració d’elements gràfics per ser pro-

cessats.
Realització de material per a la preimpres-

sió.
El paper. Càrregues i encolat. Classifica-

ció i tractament.
La tinta. Pigments: classificació i compor-

tament.
Composició tipogràfica.
Impressió: monocroma i policroma.
Obtenció de planxes i matrius. Estampa-

ció.
Coordinació professional del col·lectiu que

participa en l’edició.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Ordre i claredat en les comunicacions pro-

fessionals.
Atenció a fets i canvis de l’entorn social

i tecnològic.
Rigor en el nivell tècnic a assolir en el ma-

terial objecte de reproducció.
Tolerància i receptivitat a les observaci-

ons i les anàlisis crítiques.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Disposició i valoració del treball en equip.
Ús correcte dels equipaments.

Autoexigència en la superació dels resul-
tats formals.

Disposició activa i constructiva en l’expe-
rimentació de les noves tècniques.

f) Objectius terminals:
Argumentar en un treball d’il·lustració els

avantatges d’emprar una determinada tèc-
nica.

Analitzar els elements bàsics d’una imat-
ge a efectes de la seva posterior fotorepro-
ducció.

Confeccionar una proposta fent ús apro-
piat del llenguatge de l’especialitat.

Fixar les especificacions prèvies d’imat-
ges i textos per a la seva impressió en un
determinat sistema.

Establir el material i les eines més esca-
ients a diferents tècniques gràfiques indus-
trials.

Controlar en una preimpressió la super-
posició de tintes aplicant la tècnica més ade-
quada.

Seleccionar la tècnica més escaient per
a l’elaboració d’un determinat clixé.

Resoldre un imaginari i possible proble-
ma tècnic en el procediment impressor.

Complir en la realització d’un treball les
normes de presentació i pulcritud pròpies
de la indústria gràfica.

Fixar en un original els elements de con-
trol i acabat.

MÒDUL 4

Tècniques d’il·lustració

a) Durada: 180 hores.

b) Objectius:
Usar amb correcció les diverses tècniques

i eines de l’il·lustrador.
Adquirir una visió àmplia de les tècniques

de la il·lustració i identificar les diferents pos-
sibilitats de cadascuna.

Conciliar coneixements i habilitats tècni-
ques, aplicant-los creativament a la cons-
trucció d’elements tridimensionals.

Construir elements tridimensionals utilit-
zant les eines i els estris adequats.

Reconèixer en la tridimensionalitat les
possibilitats de representació bidimensional.

Discriminar i seleccionar les tècniques
més adequades a cada treball.

Resoldre els problemes formals que pre-
senta un encàrrec, aportant solucions tèc-
niques pròpies.

Buscar documentació de diferents fonts
i a l’arxiu personal d’imatges.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Materials, eines i suports: relació i carac-
terístiques.

Elements bàsics del llenguatge plàstic bi-
dimensional.

Els recursos, tècniques i eines d’expres-
sió bidimensional: el grafit, ploma i tinta,
llapis de colors, temperes, aquarel·les, tèc-
niques de greix, ceres, collage, transferibles,
retoladors, acrílics i d’altres.

Els recursos, tècniques i eines d’expres-
sió tridimensional.

Les propietats físiques del material com
a condicionant en la resolució procedimen-
tal i tècnica d’un projecte.

Les tècniques instrumentals i els diferents
materials susceptibles de ser modelats.

Tècniques mixtes: investigació sobre la
combinació de les tècniques estudiades.

Moviments i tendències: anàlisi dels es-
tils més importants aportats per la història
de l’art i les tendències actuals, per a la seva
aplicació pràctica.

Els elements formals del dibuix: línia i taca.
Elements bàsics del llenguatge plàstic tri-

dimensional: ple i buit.
La llum com a element definidor de for-

mes.
El color: valors expressius i comunicatius.
La configuració de la forma. Forma i fons.

L’ordenació de l’espai escenogràfic.
El llenguatge de les formes: la recerca,

innovació i experimentació d’elements bidi-
mensionals i tridimensionals.

Visió, concepte i idea de l’espai, de la bi-
dimensionalitat i la tridimensionalitat.

La narrativitat, l’expressivitat, la referen-
cialitat.

d) Continguts de procediments:
Aplicació de les diverses tècniques de la

il·lustració, amb l’ús de diferents suports,
materials i eines.

Objectivitat i subjectivitat en la represen-
tació: mimètica, interpretativa.

Diferenciació de les qualitats expressives
segons els materials emprats. Tractament
de la il·lustració amb les tècniques tradici-
onals i contemporànies.

Realització d’esbossos, maquetes, ele-
ments i estudis de formes.

Anàlisi dels moviments i estils que s’han
produït en el decurs del temps i les seves
aportacions tècniques i conceptuals.

Identificació de les propietats expressives
i comunicatives del color.

Recerca d’informació i documentació del
treball.

Cura i pulcritud en la presentació del tre-
ball.

Memòria raonada i justificació del treball
amb el lèxic propi de l’especialitat.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Valoració de la interdisciplinarietat en la

creació de projectes d’animació audiovisu-
al.

Valoració i perfeccionament de les tècni-
ques d’il·lustració.

Valoració de les fonts informatives i do-
cumentals.

Creativitat i autonomia amb criteris rao-
nats.

Planificació racional del treball.
Voluntat d’innovació i recerca en la realit-

zació dels treballs
Tolerància a les observacions crítiques.
Afany investigador i sensibilitat artística.
Entendre la relació concepte-forma-tèc-

nica.
Interès per les noves aportacions tècni-

ques i conceptuals.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Compliment dels terminis en la presenta-

ció del treball.

f) Objectius terminals:
Emprar adequadament eines i estris ne-

cessaris per confeccionar elements bidimen-
sionals i tridimensionals.
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Seleccionar les tècniques i materials ade-
quadament.

Desenvolupar les diferents possibilitats de
cada tècnica en funció de les exigències de
cada treball.

Valorar l’experimentació conceptual i tèc-
nica com a mitjà per fomentar les actituds
creatives.

Realitzar valoracions crítiques vers l’obra
aliena i la pròpia.

Treballar amb rigor i claredat.
Respectar les metodologies de treball i

ajustar-se a les dates de lliurament propo-
sades.

Demostrar sensibilitat artística i imagina-
ció creativa.

MÒDUL 5

Dibuix artístic

a) Durada: 180 hores.

b) Objectius:
Entendre les formes i els conceptes per

poder expressar-se gràficament.
Apreciar les possibilitats expressives del

traç i la taca i incorporar-los al treball habi-
tual.

Resoldre amb el dibuix aspectes espaci-
als, lumínics i compositors.

Aplicar els coneixements tècnics i con-
ceptuals en les diverses àrees de la il·lus-
tració.

Mostrar habilitat per dibuixar de memò-
ria.

Desenvolupar projectes creatius amb un
estil propi i mostrant sensibilitat estètica.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

La línia, el contorn, el traç, la taca.
La representació de la llum. El clarobs-

cur. La llum com a definidora del volum.
Dibuix de taca. Ombres en perspectiva.
Reflexos-efectes combinats: transparènci-
es, ombres i reflexos.

Anàlisi i representació de formes simples
i complexes.

La composició, el seu valor expressiu.
Equilibri. Tensió. Pes. Direcció. Espai: físic i
perceptiu. Estratègies compositores. L’es-
pai compositor.

El dibuix en perspectiva. Sistemes de re-
presentació espacial.

Introducció a la representació d’espais i
formes complexes. La natura morta, bode-
gó. El paisatge (natural i urbà). El dibuix ar-
quitectònic. L’estructura animal. La figura
humana. El dibuix en moviment.

L’apunt del natural. Dibuix de retentiva.
Dibuix d’expressió facial i corporal. Dibuix
mnemotècnic. Dibuix de moviment.

Recursos expressius del dibuix a través
dels diferents estils de la història de l’art,
clàssics i contemporanis.

La interpretació de la forma.
Dibuix i color.

d) Continguts de procediments:
Identificació de les característiques ex-

pressives dels elements formals del dibuix:
la línia i la taca.

Anàlisi de la incidència lumínica en la con-
figuració de la forma i el seu ús com a re-
curs expressiu.

Conformació estructural de la forma.
Composició sobre l’espai bidimensional,

estudiant les relacions d’equilibri i tensió de
les formes.

Observació de l’entorn, assimilació de
l’espai i de les formes que l’envolten.

Treball de mimesi i d’interpretació de l’en-
torn.

Anàlisi de l’obra gràfica d’artistes, clàs-
sics i contemporanis.

Recerca formal i creació d’estil.
Interrelació de dibuix i color.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Valoració del dibuix com a principal eina

comunicativa i expressiva.
Hàbit d’observació de l’entorn.
Actitud oberta i receptiva davant dels di-

ferents plantejaments artístics.
Afany d’actualització davant dels canvis

estètics i culturals.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Valoració de la interdisciplinarietat del dibuix.

f) Objectius terminals:
Utilitzar adequadament els diferents su-

ports i eines de dibuix.
Mostrar habilitat per expressar-se amb di-

ferents tipus de traç.
Representar formes il·luminades per di-

ferents fonts lumíniques.
Representar formes espacials complexes.
Realitzar dibuixos de retentiva i de me-

mòria.
Utilitzar correctament diferents estratègi-

es compositores.
Analitzar els recursos gràfics emprats en

diferents estils artístics.
Diferenciar tècnicament i conceptualment

els treballs d’artistes clàssics i moderns per-
tanyents a diferents moviments i estils.

Mostrar un estil propi en el desenvolupa-
ment de projectes.

Ajustar-se a la metodologia de treball pro-
posada.

Presentar correctament els treballs.

MÒDUL 6

Tècniques gràfiques tradicionals

a) Durada: 90 hores.

b) Objectius:
Utilitzar les tècniques de calcografia, se-

rigrafia, litografia, tècniques additives gràfi-
ques i altres sistemes d’estampació com a
recursos expressius de la il·lustració.

Aplicar l’observació, l’estudi, la investiga-
ció tècnica i formal en la recerca de propos-
tes creatives.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Sistemes d’impressió. Classificació. En
relleu. En buit. En pla. Permeogràfic.

Tècniques gràfiques additives, monotips.
Tècniques d’impressió en relleu: xilogra-

fia, linogravat.
Tècniques calcogràfiques: mètodes direc-

te i indirecte.
Serigrafia: mètode directe i indirecte.
Litografia: mètode directe, per ràpport i a

la manera negra.
El gravat en la història de l’art.

d) Continguts de procediments:
Ús de les eines, tècniques i materials en

els diversos sistemes d’impressió tradicio-
nals.

Investigació sobre els processos i tècni-
ques del gravat.

Producció i seriació de l’estampa.
Estudi i anàlisi de l’obra gràfica d’artis-

tes, com Durero, Rembrandt, Goya, Toulou-
se-Lautrec, Picasso i Baselitz, entre d’altres.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Ús correcte de l’equip tècnic i instrumen-

tal.
Valoració dels aspectes gràfics de l’es-

tampa.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Hàbit de planificació i pulcritud en el tre-

ball.
Receptivitat davant diferents planteja-

ments formals i conceptuals del treball.

f) Objectius terminals:
Presentar els treballs en els terminis sol·-

licitats i amb la pulcritud necessària.
Reconèixer estampes de cadascun dels

sistemes d’impressió.
Identificar les característiques gràfiques

de cada sistema.
Descriure oralment i per escrit processos

de gravat i estampació.
Conèixer i utilitzar correctament la termi-

nologia de les arts gràfiques.
Desenvolupar projectes i estudis en una

tècnica adequada a característiques d’un
encàrrec.

Aconseguir qualitat en la impressió i es-
tampació dels originals.

Elaborar propostes artisticocreatives.

MÒDUL 7

Projectes d’il·lustració

a) Durada: 180 hores.

b) Objectius:
Manifestar la iniciativa i la creativitat en la

resolució de problemes de comunicació grà-
fica concrets.

Integrar els coneixements i les tècniques
desenvolupades cercant el contacte amb el
món professional.

Adaptar la il·lustració a un text o context.
Realitzar projectes que reflecteixin les

possibilitats de l’il·lustrador en el món labo-
ral.

Mostrar el sentit artístic i la capacitat cre-
adora.

Presentar els treballs amb rigor professi-
onal.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

El projecte: procés de disseny de la il·-
lustració, mètodes de representació i pro-
cediments per a la reproducció i impressió
d’originals.

il·lustració editorial: realitzacions per des-
criure o completar mitjançant imatges grà-
fiques un contingut escrit: llibres, diaris,
revistes, fulletons informatius, catàlegs,
cartells informatius, còmic.

il·lustració publicitària: realització concep-
tual de la idea amb la finalitat de transmetre
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un missatge gràfic concret com a centre
d’interès persuasiu (campanyes publicitàri-
es, tanques, marquesines, fulletons, anun-
cis de premsa, portades discogràfiques i
d’altres).

il·lustració informativa i tecnocientífica; re-
alitzacions gràfiques per organitzar la infor-
mació (organigrames, diagrames, mapes i
d’altres) o amb la finalitat de fer entenedors
uns conceptes (història, ciència, medicina,
arquitectura, disseny industrial, i d’altres).

d) Continguts de procediments:
Anàlisi de treballs d’il·lustració professio-

nals.
Elaboració del projecte: anàlisi de l’encàr-

rec, intencionalitat, prospecció i documen-
tació, seqüenciació del procés, adequació
dels mitjans, producció.

Realització: concreció de la idea, cohe-
rència estilística, identitat expressiva i apli-
cació tecnològica, preparació dels originals,
presentació.

Memòria del projecte. Documentació.
Anàlisi tècnica: descripció i recerca de so-
lucions formals. Anàlisi conceptual: la idea
inicial, el raonament conceptual i la conclu-
sió final.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Planificació racional del treball.
Responsabilitat en l’elaboració del treball.
Recerca de les possibilitats expressives

de l’encàrrec: investigació tècnica i aporta-
ció conceptual.

Refús de continguts violents o discrimi-
natoris.

Compliment dels terminis establerts.
Autoexigència i valoració crítica.

f) Objectius terminals:
Realitzar una autocrítica del treball.
Usar les tècniques i materials més ade-

quats a un encàrrec.
Integrar els coneixements pluridiscipli-

nars, tant tècnics com conceptuals.
Mostrar professionalitat en la presentació

dels projectes, així com el compliment dels
terminis de lliurament dels treballs.

Mostrar versatilitat tècnica i conceptual.
Expressar-se en els projectes amb estil

propi.
Demostrar intuïció, creativitat i sentit ar-

tístic en la resolució dels treballs.
Recercar informació i documentació prè-

via al plantejament d’un projecte.
Argumentar i defensar les pròpies idees.

MÒDUL 8

Fotografia

a) Durada: 120 hores.

b) Objectius:
Identificar els aspectes funcionals, estè-

tics i simbòlics del llenguatge fotogràfic.
Utilitzar adequadament els aparells i for-

mats fotogràfics.
Obtenir i manipular fotografies amb inten-

ció comunicativa.
Reconèixer la importància de la fotogra-

fia com a eina de l’especialitat.
Il·luminar espais, amb llum artificial i na-

tural.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Fotografia. Concepte i principis.
La càmera fotogràfica. Components i fun-

cionament.
Tipus de càmera, objectius i accessoris.
Enfocament, composició i enquadrament.
La pel·lícula. Tipus i característiques de

suports i materials.
El plató. Espais oberts.
La llum: natural i artificial.
Sensitometria i control de l’exposició. Pro-

funditat de camp. Control del moviment.
El laboratori fotogràfic: revelat, positivat i

retoc.
La fotografia digital.
Llenguatge fotogràfic.

d) Continguts de procediments:
Ús de la càmera i els objectius fotogrà-

fics.
Enfocament, composició i enquadrament.
Planificació i aplicació del guió tècnic.
Manipulació d’imatges fotogràfiques.
Fotomuntatge.
Revelatge i positivació en blanc i negre i

color.
Il·luminació.
Disposició de l’estudi. Attrezzo. Muntat-

ge de elements fotografiables.
Experimentació de les possibilitats ex-

pressives dels elements del llenguatge fo-
togràfic.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Cura de les instal·lacions i material foto-

gràfic.
Ús de la metodologia de treball adequa-

da.
Autonomia i creativitat en la realització de

treballs.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Predisposició a incorporar observacions

alienes.
Interès pel coneixement tècnic, científic i

artístic de les formes i imatges referents al
camp fotogràfic.

Actitud receptiva i interès per tota la in-
formació de l’àmbit professional.

Responsabilitat en el manteniment del
material i les instal·lacions, de la seva ade-
quada utilització i respecte per les normes
de seguretat.

Hàbit de planificació del treball i compli-
ment dels terminis fixats.

Aplicació dels continguts interdisciplina-
ris dels diferents mòduls.

f) Objectius terminals:
Emprar amb propietat les càmeres i for-

mats.
Organitzar el plató i realitzar els elements

plàstics prèviament a una específica presa
fotogràfica.

Defensar un projecte fotogràfic realitzat
amb un plantejament innovador.

Usar i treure profit dels codis del llenguat-
ge fotogràfic.

MÒDUL 9

Disseny assistit per ordinador

a) Durada: 270 hores.

b) Objectius:
Identificar les diferents característiques

dels programes d’il·lustració.
Seleccionar en el procés de creació i pro-

ducció l’eina informàtica més adient.
Interpretar la documentació tècnica dels

sistemes d’intervenció informàtica d’imatges.
Emprar els equips, programes i suports

informàtics propis de la captació i tracta-
ment de les imatges.

Ésser capaç de conciliar coneixements i
habilitats tècniques, aplicant-los creativa-
ment a la construcció d’aplicacions multi-
mèdia.

Reconèixer els procediments emprats en
l’aplicació de projectes multimèdia.

Planificar correctament el treball.
Valorar la importància del treball en equip

en la realització d’un projecte multimèdia.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Introducció als mitjans informàtics.
Sistemes operatius. Característiques i

compatibilitats.
Dispositius: d’entrada, sortida i perifèrics.
Captació i retoc d’imatges i so.
Conversió d’arxius.
Interactivitat: conceptes bàsics.
Elements gràfics.
Eines necessàries per al processament de

les imatges.
Hiperenllaços i mapes d’imatges.
Les imatges en moviment: animacions i

vídeos.
El tractament del so: objecte o hipervin-

cle.
Els controladors de l’aplicació.
Formularis de registre.

d) Continguts de procediments:
Ús d’eines, dispositius i comandaments.
Importació, emmagatzament i exportació

de documents o arxius.
Recerca i actualització de documentació

específica.
Compaginació de diferents tipus d’arxius.
Creació d’imatges bidimensionals i tridi-

mensionals.
Creació de documents interactius.
Treball amb diferents tipologies d’arxius.
Captures i conversions d’imatges i so.
Creació d’hipervincles, marcadors i ma-

pes d’imatges.
Inserció d’àudio i vídeo en els projectes.
Definició dels controladors de l’aplicatiu.
Elaboració de formularis i recollida de da-

des.
Fases de producció.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Cura de l’equipament i el material.
Rigor en el procés metodològic.
Disposició activa per mantenir actualitza-

des les informacions.
Planificació del treball.
Actitud receptiva i interès per tota la in-

formació de l’àmbit professional.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Voluntat d’innovació i recerca.

f) Objectius terminals:
Utilitzar, en funció de les característiques

d’un determinat projecte, els equips i pro-
grames informàtics més adients.
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Determinar les possibilitats dels mitjans
informàtics enfront dels mitjans tradicionals.

Utilitzar de manera adequada els formats
d’arxiu.

Fer un ús correcte de la terminologia es-
pecífica.

Conèixer les possibilitats creatives que
ofereixen les diverses aplicacions multimè-
dia.

Planificar, distribuir i realitzar correctament
un treball.

Desenvolupar correctament una aplicació
multimèdia.

Portar a terme un projecte participant en
un treball en equip.

MÒDUL 10

Tècniques d’animació audiovisual

a) Durada: 270 hores.

b) Objectius:
Utilitzar les tècniques d’animació tradici-

onal, com a recurs tècnic i expressiu de la
il·lustració animada.

Disposar de recursos complementaris a
les tècniques tradicionals per al procés cre-
atiu.

Entendre les tecnologies actuals d’anima-
ció.

Emprar adequadament les eines i els
estris usuals en la construcció d’elements
tridimensionals.

Considerar en la tridimensionalitat la pos-
sibilitat de representació bidimensional.

Adequar la proposta creativa i la pròpia
creació a l’objectiu del projecte.

Configurar amb sensibilitat elements ar-
tístics tridimensionals.

Aplicar els procediments més adequats
en la realització de volums i formes.

Planificar correctament el treball.
Conciliar coneixements i habilitats tècni-

ques, aplicant-los creativament a la cons-
trucció d’elements tridimensionals.

Entendre que el treball en equip és es-
sencial per aconseguir realitzar un projecte
audiovisual.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

El principi de l’animació: La persistència
retiniana.

Els antecedents de l’animació: el taumà-
trop. L’estroboscopi. El zoòtrop. El llibret
màgic. La pel·lícula dibuixada. El cine Nic.
La Truca: la imatge per imatge (frame by
frame). Animació bidimensional: la pissarra,
el dibuix sobre la pel·lícula, l’animació amb
sorra, l’animació amb la tècnica cut-out,
l’animació amb la tècnica del collage, l’ani-
mació amb acetats.

La percepció de la forma. Anàlisi i abs-
tracció.

Elements bàsics del llenguatge plàstic tri-
dimensional.

El llenguatge de les formes: la recerca,
innovació i experimentació d’elements tridi-
mensionals.

L’element tridimensional susceptible d’ex-
plicar històries.

Els recursos d’expressió tridimensional i
la seva aplicació a un projecte d’animació
audiovisual.

L’ordenació de l’espai escenogràfic.
El control del moviment.

d) Continguts de procediments:
Valoració dels recursos científics que pro-

dueixen l’efecte de l’animació.
Observació i anàlisi de pel·lícules d’ani-

mació històriques per comprendre’n la rea-
lització.

Execució de projectes amb les diferents
tècniques d’animació tradicionals.

Identificació de les qualitats expressives
dels diferent recursos d’animació.

Investigació i aplicació bibliogràfica i vi-
deogràfica.

Estudi de les diferents tipologies d’ele-
ments tridimensionals.

Realització de maquetes, elements i es-
tudis de formes.

Aplicació dels elements volumètrics a un
projecte d’animació.

Creació de guions: literari, tècnic, story.
Creació i unificació de les formes i elements

tridimensionals d’un projecte audiovisual.

e) Continguts d’ actituds, valors i normes:
Cura de les instal·lacions i material cine-

matogràfic i videogràfic.
Autonomia i creativitat en la realització de

treballs.
Predisposició a incorporar observacions

alienes.
Interès pel coneixement tecnicocientífic i

artístic de les formes i imatges.
Hàbit de planificació del treball i compli-

ment dels terminis fixats.
Valoració de les fonts informatives i do-

cumentals.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Voluntat d’innovació i recerca.

f) Objectius terminals:
Identificar diferents tècniques d’animació.
Valorar críticament aplicacions de dife-

rents tècniques i, si escau, presentar-ne d’al-
ternatives.

Desenvolupar projectes que s’ajustin a les
característiques d’una tècnica determinada.

Usar correctament la terminologia pròpia
del llenguatge audiovisual.

Demostrar la possessió de criteris propis
en l’elaboració d’un projecte.

Mantenir una actitud crítica i raonada da-
vant de propostes pròpies i de l’entorn pro-
fessional.

Determinar les tècniques i materials ade-
quats a un encàrrec.

Fer propostes creatives a partir de gui-
ons prefixats.

Traduir un concepte o un text al llenguat-
ge audiovisual.

MÒDUL 11

Projectes d’animació audiovisual

a) Durada: 165 hores.

b) Objectius:
Conèixer el llenguatge de les imatges en

moviment, així com els codis i convenci-
ons icòniques i lingüístiques en què es fo-
namenta.

Projectar tenint en compte la interdisci-
plinarietat dels recursos disponibles.

Comprendre els mecanismes expressius,
tècnics i funcionals del llenguatge cinema-
togràfic i videogràfic aplicat a l’animació.

Interessar-se per les diferents solucions
funcionals i estètiques que aporta el suport
audiovisual.

Utilitzar diferents tècniques d’animació,
tant amb mitjans tradicionals com de les úl-
times tecnologies.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

El llenguatge audiovisual: aspectes artís-
tics i comunicatius.

Tècniques d’animació bidimensionals i tri-
dimensionals.

L’efecte del moviment.
El ritme, la composició i el color.
La il·luminació.
L’escenografia.
El guió i el guió il·lustrat (storyboard).
L’enregistrament d’animacions: diferents

sistemes.
La creació d’animacions.
L’edició, manipulació de la imatge.
La banda sonora: la veu, la música i els

efectes especials.
L’animació audiovisual aplicada a la rea-

lització de productes: publicitaris, cinema-
togràfics, televisius i multimèdia.

d) Continguts de procediments:
Valoració dels recursos conceptuals, vi-

suals i tècnics del llenguatge, per a la seva
funció comunicativa aplicada a la tecnolo-
gia audiovisual.

Pràctica dels diferents sistemes de crea-
ció de l’animació: el tradicional i l’informà-
tic.

Projecte del treball: anàlisi de la comanda
i de la intencionalitat del missatge, recerca
d’informació i documentació, planificació
temporal, adequació tècnica, planificació de
tasques.

Realització del projecte:
De la idea i el guió.
De la preproducció a la producció i post-

producció.
Memòria del projecte: documentació.
Anàlisi tècnica: descripció i recerca de so-

lucions formals. Anàlisi conceptual: la idea
inicial, el raonament conceptual i la conclu-
sió final.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Actitud oberta i receptiva.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Hàbit d’observació.
Sensibilització envers els fenòmens estè-

tics.
Interès per la recerca i actualització d’in-

formació.
Organització.
Interès per la recerca de noves solucions.
Actitud crítica i autocrítica.
Autoexigència en la superació de les prò-

pies creacions.
Responsabilitat en el desenvolupament

del treball.
Defensa verbal i escrita de la feina prò-

pia.

f) Objectius terminals:
Transmetre una idea o concepte amb mit-

jans audiovisuals.



3363

Núm. 1119

Valorar de manera crítica i creativa les apli-
cacions dels mitjans audiovisuals.

Aplicar creativament la sintaxi especifica
temporal de l’animació audiovisual.

Col·laborar en un treball en equip que re-
flecteixi la participació plural.

Elaborar un projecte que inclogui ele-
ments interdisciplinars.

Usar correctament els suports d’enregis-
trament i manipulació d’imatges.

Mostrar la possessió de criteris propis en
els processos d’elaboració de projectes.

Mantenir una actitud crítica i raonada da-
vant del treball propi i de l’entorn professi-
onal.

Realitzar animacions audiovisuals ade-
quades als diversos mitjans de comunica-
ció audiovisual: cinema, televisió i multimè-
dia.

MÒDUL 12

Formació i orientació laboral

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius:
Ser conscient de l’abast de la normativa

reguladora de l’activitat productiva, així com
dels drets i deures en les relacions laborals.

Mostrar sensibilització sobre la salut la-
boral, factor determinant de la qualitat de
vida i l’activitat productiva.

Conèixer les vies d’accés al món laboral,
així com les entitats, organismes i instituci-
ons que donen suport a la inserció.

Realitzar tasques associatives manifes-
tant-hi tothora una activa disposició.

Saber els requeriments necessaris per or-
ganitzar una petita o mitjana empresa, en
especial els aspectes juridicolaborals i la co-
mercialització de productes.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

El marc jurídic de la formació laboral. Re-
glamentació específica del sector.

L’accés al món del treball. Organismes de
suport a la inserció.

L’empresa. La cultura empresarial.
Models jurídics d’empresa. Característi-

ques.
Administració i gestió empresarial. Obli-

gacions fiscals. Programes de finançament
i ajut.

Organització productiva i distribució. Anà-
lisi de costos.

El registre d’invencions. La patent. Mo-
dels d’utilitat.

La protecció del disseny. La propietat
intel·lectual i indústria: el registre.

Legislació publicitària. Els distintius: nom,
marca i logograma.

d) Continguts de procediments:
Dinàmica de l’exercici de la professió.
Organització del treball: autònom o per

compte d’altri.
Distinció de les relacions laborals. Formu-

lació de contractes de treball.
Cessament de les relacions laborals. Con-

seqüències.
Accés de la propietat intel·lectual i indus-

trial. Protecció legal.
Transmissió dels drets d’autor.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Rigor en la pràctica laboral.
Respecte als principis ètics de la professió.
Voluntat d’iniciativa.
Valoració de la viabilitat de propostes la-

borals.
Adaptabilitat als canvis tecnològics i or-

ganitzatius.
Responsabilitat en el manteniment del

material i les instal·lacions, la seva adequa-
da utilització i respecte per les normes de
seguretat.

Hàbit de planificació del treball i compli-
ment dels terminis fixats.

Valoració de la interdisciplinarietat dels
continguts dels diferents mòduls.

f) Objectius terminals:
Establir els avantatges i inconvenients en-

tre diferents situacions professionals.
Proposar una solució a un determinat

plantejament laboral.
Formular un supòsit de creació d’una

petita empresa, amb especial atenció als
aspectes jurídics.

Completar un projecte cooperatiu de tre-
ball, fent esment dels mitjans necessaris.

Portar a terme una simulació d’inscripció
al Registre de la propietat intel·lectual i/o in-
dustrial, tenint en compte una casuística
plural.

Reconèixer els factors que incideixen po-
sitivament o negativament en un procés pro-
ductiu.

Establir les mesures per atendre la neces-
sària seguretat i higiene en el treball.

—4 Especialitats del professorat que té
atribució docent en els crèdits del cicle de
formació específica de grau superior d’il·lus-
tració, perfil professional d’animació audio-
visual.

El professorat de l’especialitat de dibuix
artístic i color del cos de professors d’arts
plàstiques i disseny té atribució docent per
als mòduls de dibuix artístic, de tècniques
d’il·lustració i de projectes d’il·lustració.

El professorat de l’especialitat de disseny
gràfic del cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny té atribució docent per als
mòduls de tècniques d’il·lustració, de pro-
jectes d’il·lustració, de teoria de la imatge,
de tècniques d’animació audiovisual i de
projectes d’animació audiovisual.

El professorat de l’especialitat de fotogra-
fia del cos de professors d’arts plàstiques i
disseny té atribució docent per al mòdul de
fotografia.

El professorat de l’especialitat de mitjans
audiovisuals del cos de professors d’arts
plàstiques i disseny té atribució docent per
al mòdul de fotografia.

El professorat de l’especialitat d’història
de l’art del cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny té atribució docent per al
mòdul d’història de la imatge gràfica.

El professorat de l’especialitat de mitjans
informàtics del cos de professors d’arts
plàstiques i disseny té atribució docent per
al mòdul de disseny assistit per ordinador.

El professorat de l’especialitat de fotogra-
fia i processos de producció del cos de mes-
tres de taller d’arts plàstiques i disseny té
atribució docent per al mòdul de tècniques
gràfiques industrials.

El professorat de l’especialitat de tècni-
ques de gravat i estampació del cos de
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
té atribució docent per al mòdul de tècni-
ques gràfiques tradicionals.

El professorat de l’especialitat d’organit-
zació industrial i legislació del cos de pro-
fessors d’arts plàstiques i disseny té atribu-
ció docent per al mòdul de formació i
orientació laboral.

—5 Classificació dels mòduls
Teòrics:
Història de la imatge gràfica.
Teoria de la imatge.
Formació i orientació laboral.
Teoricopràctics:
Dibuix artístic.
Tallers:
Tècniques gràfiques industrials.
Tècniques d’il·lustració.
Tècniques gràfiques tradicionals.
Projectes d’il·lustració.
Projectes d’animació audiovisual.
Tècniques d’animació audiovisual.
Fotografia.
Disseny assistit per ordinador.

—6 Correspondència i accés a estudis uni-
versitaris

6.1 Mòduls que poden ser objecte de
correspondència amb la pràctica laboral:

Tècniques gràfiques industrials.
Tècniques gràfiques tradicionals.
Disseny assistit per ordinador.
Formació i orientació laboral.
6.2 Accés a estudis universitaris:
Diplomat en biblioteconomia i documen-

tació.
Mestre (especialitats: educació especial,

educació infantil, educació primària).
Llicenciat en belles arts.
Llicenciat en comunicació audiovisual.
Llicenciat en documentació.
Llicenciat en història.
Llicenciat en història de l’art.
Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.

—7 Certificacions
7.1 Model de certificació d’estudis com-

plets
Centre: identificació del centre (com a mí-

nim, denominació i direcció).
Certifico:
Que l’alumne/a (nom i dos cognoms), amb

DNI (número), ha cursat i ha superat el cicle
de formació específica d’il·lustració, adap-
tat al perfil professional d’animació audiovi-
sual, establert pel Decret 137/1997, de 13
de març (DOGC núm. 2419, de 25.6.1997),
i adaptat per l’Ordre EDU/557/2006, de 13
de novembre, finalitzat en el curs acadèmic
(curs acadèmic).

(Localitat), (dia) de/d’ (mes) de (any)
Vist i plau
El/la directora/a
(nom, dos cognoms i signatura)
El/la secretari/ària
(nom, dos cognoms i signatura)
Segell del centre.
7.2 Model de certificació d’estudis par-

cials
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Centre: identificació del centre (com a mí-
nim, denominació i direcció).

Certifico:
Que l’alumne/a (nom i dos cognoms), amb

DNI (número), ha cursat i ha estat matricu-
lat en aquest centre en el/s curs/os acadè-
mic/s (curs acadèmic en què ha estat ma-
triculat) en el cicle de formació específica
d’il·lustració, adaptat al perfil professional
d’animació audiovisual, establert pel Decret
137/1997, de 13 de març (DOGC núm.
2419, de 25.6.1997), i adaptat per l’Ordre
EDU/557/2006, de 13 de novembre, i ha ob-
tingut les següents qualificacions:

(Nom del mòdul)

Durada: (nombre d’hores del mòdul)
Qualificació: (qualificació de l’1 al 10 o

“convalidat”, si escau)
(Localitat), (dia) de (mes) de (any)
Vist i plau
El/la directora/a
(nom, dos cognoms i signatura)
El/la secretari/ària
(nom, dos cognoms i signatura)
Segell del centre.

Còmic

—1 Identificació del títol
El perfil professional del còmic, emmar-

cat en el cicle d’arts plàstiques i disseny de
l’especialitat d’il·lustració, té la finalitat de
formar persones professionals del còmic ca-
paces de donar resposta eficaç a la deman-
da d’aquest mitjà.

L’ús creatiu del llenguatge del còmic re-
quereix el domini del dibuix i de les diferents
tècniques de representació, però també dels
recursos literaris per crear el guió que s’ex-
pressa gràficament. Així mateix, el coneixe-
ment de les peculiaritats dels mitjans de
difusió del còmic i del món editorial són
determinants en la cerca d’un estil gràfic
personal i, en definitiva, en l’èxit de la pràc-
tica laboral.

La persona professional del còmic, en la
seva tasca creadora, utilitza la seqüencia-
ció d’imatges per narrar una història; aques-
ta manera de fer, en més o menys intensi-
tat, també la trobem en el cinema, la pintura,
la il·lustració i el disseny, àmbits propers al
del còmic, dels quals convé saber les tèc-
niques, els estils i la història.

L’activitat en l’àmbit del còmic requereix
una atenció constant a les novetats socio-
culturals, polítiques i tecnològiques. Per
aquest motiu cal que la formació de les
futures persones professionals abasti tant
la cultura humanística com les tecnologies
més actuals, per tal de fer possible l’expres-
sió personal a través del mitjà del còmic.

1.1 Denominació: tècnic o tècnica su-
perior d’arts plàstiques i disseny en il·lus-
tració.

Perfil professional: còmic.
1.2 Nivell: grau superior.
1.3 Durada total del cicle: 1.950 hores.

—2 Descripció del perfil professional
2.1 Camp professional: Comprèn acti-

vitats de realització de còmics executades
com a professional autònom o associat en
grau divers a una empresa relacionada amb:

edició editorial, comic-book, magazín, fanzi-
ne, revista, novel·la gràfica, autoedició,
premsa periòdica, publicitat, producció de
cinema i televisió, aplicacions interactives i
multimèdia, material didàctic.

2.2 Tasques més significatives:
Organitza i supervisa la producció de cò-

mics.
Elabora guions.
Realitza còmics.
Realitza guions il·lustrats (storyboards).
Treballa individualment o en equip o a les

ordres d’un director artístic o editor.
Analitza propostes i fa la recerca docu-

mental i gràfica adient.
Supervisa, si s’escau, el procés d’edició

d’originals.
Utilitza imatges d’acord amb els límits le-

gals i ètics.
Fa propostes que evitin els estereotips i

valorin la diversitat.
Gestiona tasques administratives i de re-

gistre de la propietat intel·lectual.

—3 Currículum
3.1 Objectius generals del cicle forma-

tiu.
Realitzar íntegrament o parcialment un

projecte de còmic: guió, planificació, crea-
ció, execució, reproducció i edició.

Expressar-se, amb el codi d’elements icò-
nics específics del llenguatge del còmic.

Reconèixer els trets característics dels di-
ferents àmbits/gèneres del còmic, per tal
d’utilitzar el llenguatge més adequat en cada
cas.

Establir i utilitzar de manera creativa i efi-
cient els materials, estris i tècniques idòni-
es per realitzar una obra d’acord al gènere,
estil i sistema de reproducció.

Resoldre els problemes tècnics i artístics
que es plantegen durant la projectació i el
procés de realització dels còmics.

Organitzar i coordinar un equip de treball
per a la execució de projectes.

Investigar a nivell tècnic, estilístic i con-
ceptual, per tal d’evolucionar amb/en la pro-
fessió.

Conèixer la normativa reguladora de l’ac-
tivitat productiva així com els drets i deures
en les relacions laborals.

3.2 Estructura
Mòduls impartits en el centre educatiu:

1.740 hores.
Fase de formació pràctica en empreses,

estudis o tallers: 120 hores.
Projecte final: 90 hores.
Total d’hores: 1.950 hores.
3.3 Distribució horària dels mòduls im-

partits en el centre educatiu
Mòdul 1 Història de la imatge gràfica: 105

hores.
Mòdul 2 Teoria de la imatge: 60 hores.
Mòdul 3 Tècniques gràfiques industrials:

60 hores.
Mòdul 4 Tècniques d’il·lustració: 210

hores.
Mòdul 5 Dibuix artístic: 225 hores.
Mòdul 6 Tècniques gràfiques tradicionals:

120 hores.
Mòdul 7 Projectes d’il·lustració: 180 ho-

res.
Mòdul 8 Fotografia: 90 hores.
Mòdul 9 Disseny assistit per ordinador:

180 hores.

Mòdul 10 Llenguatge de narrativa gràfi-
ca: 135 hores.

Mòdul 11 Projectes de narrativa gràfica:
còmic: 315 hores.

Mòdul 12 Formació i orientació laboral: 60
hores.

3.4 Objectius, continguts i Objectius ter-
minals dels mòduls:

MÒDUL 1

Història de la imatge gràfica

a) Durada: 105 hores.

b) Objectius:
Diferenciar els grans trets i tendències que

configuren la història de la imatge gràfica.
Comprendre la solució formal de les ma-

nifestacions gràfiques des de la vinculació
a conceptes estètics.

Analitzar imatges gràfiques a partir de mo-
dels i metodologies propis de la història de
l’art.

Interessar-se per les tendències contem-
porànies de la il·lustració, tot valorant la seva
dimensió comunicativa i artística.

Desenvolupar la percepció visual i con-
ceptual dels llenguatges propis de la imat-
ge impresa.

Usar bases de dades i centres de docu-
mentació gràfica.

Respectar i difondre el patrimoni gràfic de
la humanitat, en general, i de Catalunya, en
particular.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Creativitat. Tècnica i funció de la il·lus-
tració.

La imatge gràfica com a fet cultural, his-
tòric, econòmic i social.

Els antecedents. Importància intrínseca i
recurrent.

L’evolució artística: períodes i estils.
Incidència de la difusió de les imatges en

l’evolució dels moviments artístics.
La il·lustració a Catalunya i al món.
Les imatges en la història de l’art.
Les darreres tendències.
Els nous mitjans de comunicació.
La tasca de l’il·lustrador.
Mercats, agències especialitzades.

d) Continguts de procediments:
Anàlisi del llenguatge visual de la imatge

gràfica.
Observació i lectura d’imatges.
Recerca d’informació gràfica. Classifica-

ció i arxiu.
Valoració crítica de textos.
Memorització visual de les imatges.
Relacions entre imatges gràfiques i con-

text cultural.
Reconeixement dels trets estilístics, co-

municatius o tècnics d’un estil gràfic.
Estudi de l’evolució expressiva de la imat-

ge gràfica.
e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Interès per la història de la imatge gràfi-

ca.
Hàbit de participació amb esperit obert i

capacitat crítica en les manifestacions cul-
turals del món de la imatge.

Disposició crítica vers les manifestacions
de la imatge gràfica.
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Rigor en la interpretació de les fonts do-
cumentals.

Atenció a fets i canvis de l’entorn físic,
social i tècnic generadors d’imatges i la seva
interrelació.

Refús de continguts violents o discrimi-
natoris.

Respecte pel patrimoni gràfic.

f) Objectius terminals:
Relacionar una il·lustració amb el seu con-

text.
Exposar els trets estètics de dues o més

il·lustracions de diferents períodes històrics.
Identificar la tècnica emprada en una

il·lustració.
Reconèixer els trets característics de

grans il·lustradors, especialment de Ca-
talunya, així com la seva influència en la
construcció dels codis i estètiques actuals.

Consultar documentació a l’entorn de la
il·lustració i valorar-la críticament.

Assistir a una manifestació artística i ar-
gumentar la seva apreciació.

Considerar en un treball els comentaris i
valoracions alienes.

Emprar models i metodologies de la teo-
ria de l’art a l’anàlisi d’una il·lustració.

Valorar els trets formals i estilístics d’una
il·lustració des dels condicionants tècnics
i/o comunicatius.

Vincular les avantguardes artístiques amb
la realitat múltiple i canviant de la societat.

Analitzar críticament un producte de la co-
municació visual.

MÒDUL 2

Teoria de la imatge

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius:
Optimitzar la funció comunicativa de la

il·lustració d’acord amb els principis de te-
oria de la imatge.

Relacionar l’evolució tècnica i estètica de
la imatge gràfica.

Analitzar imatges i associar-les a un ús.
Interpretar amb criteris professionals les

il·lustracions de mitjans de comunicació de
masses.

Col·laborar amb altres professionals en
projectes gràfics.

Identificar els aspectes conceptuals i es-
tètics de la imatge.

Seleccionar i emprar opcions metodolò-
giques de la teoria de la imatge.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Imatge gràfica. Concepte, abast i funció
social.

El missatge. Procés del projecte, creati-
vitat.

La imatge en la comunicació del pensa-
ment.

Teoria de la percepció. Models d’anàlisi.
Gramàtica de la forma. Relació fons/for-

ma.
Sintaxi compositiva.
Codis d’estil. L’entorn i el context.

d) Continguts de procediments:
Anàlisi de les propietats del llenguatge

graficovisual.

Estudi dels elements de l’entorn de la co-
municació visual.

Valoració formal, semiòtica, estètica i so-
ciològica d’imatges.

Lectura d’imatges com a dinamitzadora
d’habilitats intel·lectuals.

Relacions fons/forma i text/context en les
imatges.

Recerca de documentació específica.
e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Disposició per a la lectura crítica d’imat-

ges.
Valoració de les fonts informatives i do-

cumentals.
Tolerància vers opinions divergents.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Atenció a fets i canvis de l’entorn.
Percepció global del fet observat.
Reconeixement del potencial de les imat-

ges en la difusió de les idees.

f) Objectius terminals:
Identificar els aspectes conceptuals i es-

tètics d’una imatge.
Aplicar els principis de la teoria de la imat-

ge a una hipòtesi de treball pròpia o aliena.
Fer lectures plurals d’una imatge aplicant

diferents models.
Vincular les funcions objectiva i subjecti-

va d’una imatge.
Interpretar amb criteris professionals il·lus-

tracions dels mitjans de comunicació de
masses.

Relacionar en una sèrie d’imatges l’evo-
lució tècnica amb l’estètica.

Associar una imatge amb els seus possi-
bles missatges.

Fer recensions de fonts documentals
d’una temàtica determinada.

Descriure els components simbòlics d’una
imatge.

Fer una intervenció de manera precisa en
una imatge o il·lustració de manera que se’n
modifiqui notòriament el missatge.

Relatar mitjançant imatges un fet.

MÒDUL 3

Tècniques gràfiques industrials

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius:
Associar les tècniques gràfiques al sis-

tema de reproducció industrial més adi-
ent.

Contrastar els condicionants tècnics i
econòmics amb els determinants de les
diferents solucions gràfiques.

Fer el seguiment d’un original des de la
seva creació fins a l’edició.

Identificar els diferents materials que són
presents en els procediments gràfics indus-
trials.

Relacionar les fases del diversos sistemes
de preimpressió i impressió amb les prime-
res matèries, materials de procés i amb el
producte de sortida.

Seleccionar mètodes i equips per contro-
lar la qualitat dels productes de preimpres-
sió i impressió.

Reconèixer els defectes més comuns en
els productes dels processos de preimpres-
sió i impressió, i donar-hi solució.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Preimpressió.
Els equips i els productes: tipus, carac-

terístiques i aplicacions.
L’original: maqueta, processament i ma-

trius (fotomecàniques, fotoquímiques i infor-
màtiques).

Pel·lícules i gravats: de línia i de to con-
tinu. Trames: mecàniques i espacials.

El color: modulació, classificació, correc-
ció, equilibri i reducció.

El tractament de textos i d’imatges.
Problemes més habituals i possibles so-

lucions.
Impressió: antecedents, evolució, estat

actual i perspectives de futur.
Sistemes més usuals: tipogràfics, òfset,

rotogravat, flexografia i serigrafia. Altres sis-
temes d’impressió.

Suport, tintes i formes.
Fases i paràmetres del procés d’impressió.
Tiratge. Control. Estudi de costos.
Problemes més habituals i possibles so-

lucions en els diferents sistemes.

d) Continguts de procediments:
Experimentació de tècniques i sistemes

d’impressió.
Anàlisis d’originals. Confecció de pel·lí-

cules.
Elaboració d’elements gràfics per ser pro-

cessats.
Realització de material per a la preimpres-

sió.
El paper. Càrregues i encolat. Classifica-

ció i tractament.
La tinta. Pigments: classificació i compor-

tament.
Composició tipogràfica.
Impressió: monocroma i policroma.
Obtenció de planxes i matrius. Estampa-

ció.
Coordinació professional del col·lectiu que

participa en l’edició.
e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Ordre i claredat en les comunicacions pro-

fessionals.
Atenció a fets i canvis de l’entorn social

i tecnològic.
Rigor en el nivell tècnic a assolir en el ma-

terial objecte de reproducció.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Tolerància i receptivitat a les observaci-

ons i les anàlisis crítiques.
Disposició i valoració del treball en equip.
Ús correcte dels equipaments.
Autoexigència en la superació dels resul-

tats formals.
Disposició activa i constructiva a l’expe-

rimentació de les noves tècniques.

f) Objectius terminals:
Argumentar en un treball d’il·lustració els

avantatges d’emprar una determinada tèc-
nica.

Analitzar els elements bàsics d’una imat-
ge a efectes de la seva posterior fotorepro-
ducció.

Confeccionar una proposta fent ús apro-
piat del llenguatge de l’especialitat.

Fixar les especificacions prèvies d’imat-
ges i textos per a la seva impressió en un
determinat sistema.
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Establir el material i les eines més esca-
ients a diferents tècniques gràfiques indus-
trials.

Controlar en una preimpressió la super-
posició de tintes aplicant la tècnica més ade-
quada.

Seleccionar la tècnica més escaient per
a l’elaboració d’un determinat clixé.

Resoldre un imaginari i possible proble-
ma tècnic en el procediment impressor.

Complir en la realització d’un treball les
normes de presentació i pulcritud pròpies
de la indústria gràfica.

Fixar en un original els elements de con-
trol i acabat.

MÒDUL 4

Tècniques d’il·lustració

a) Durada: 210 hores.

b) Objectius:
Usar amb correcció les diverses tècniques

i eines de l’il·lustrador.
Adquirir una visió àmplia de les tècniques

de la il·lustració i identificar les diferents pos-
sibilitats de cadascuna.

Conciliar coneixements i habilitats tècni-
ques, aplicant-los creativament a la cons-
trucció d’elements tridimensionals.

Construir elements tridimensionals utilit-
zant les eines i els estris adequats.

Reconèixer en la tridimensionalitat les
possibilitats de representació bidimensional.

Discriminar i seleccionar les tècniques
més adequades a cada treball.

Resoldre els problemes formals que pre-
senta un encàrrec, aportant solucions tèc-
niques pròpies.

Buscar documentació de diferents fonts
i a l’arxiu personal d’imatges.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Materials, eines i suports: relació i carac-
terístiques.

Elements bàsics del llenguatge plàstic bi-
dimensional.

Els recursos, tècniques i eines d’expres-
sió bidimensional: el grafit, ploma i tinta,
llapis de colors, temperes, aquarel·les, tèc-
niques de greix, ceres, collage, transferibles,
retoladors, acrílics i d’altres.

Els recursos, tècniques i eines d’expres-
sió tridimensional.

Les propietats físiques del material com
a condicionant en la resolució procedimen-
tal i tècnica d’un projecte.

Les tècniques instrumentals i els diferents
materials susceptibles d’ésser modelats.

Tècniques mixtes: investigació sobre la
combinació de les tècniques estudiades.

Moviments i tendències: anàlisi dels es-
tils més importants aportats per la història
de l’art i les tendències actuals, per a la seva
aplicació pràctica.

Els elements formals del dibuix: línia i taca.
Elements bàsics del llenguatge plàstic tri-

dimensional: ple i buit.
La llum com a element definidor de for-

mes.
El color: valors expressius i comunicatius.
La configuració de la forma. Forma i fons.

L’ordenació de l’espai escenogràfic.

El llenguatge de les formes: la recerca, in-
novació i experimentació d’elements bidi-
mensionals i tridimensionals.

Visió, concepte i idea de l’espai, de la bi-
dimensionalitat i la tridimensionalitat.

La narrativitat, l’expressivitat, la referen-
cialitat.

d) Continguts de procediments:
Aplicació de les diverses tècniques de la

il·lustració, amb l’ús de diferents suports,
materials i eines.

Objectivitat i subjectivitat en la represen-
tació: mimètica, interpretativa.

Diferenciació de les qualitats expressives
segons els materials emprats. Tractament
de la il·lustració amb les tècniques tradici-
onals i contemporànies.

Realització d’esbossos, maquetes, ele-
ments i estudis de formes.

Anàlisi dels moviments i estils que s’han
produït en el decurs del temps i les seves
aportacions tècniques i conceptuals.

Identificació de les propietats expressives
i comunicatives del color.

Recerca d’informació i documentació del
treball.

Cura i pulcritud en la presentació del tre-
ball.

Memòria raonada i justificació del treball
amb el lèxic propi de l’especialitat.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Valoració de la interdisciplinarietat en la

creació de projectes d’animació audiovisu-
al.

Valoració i perfeccionament de les tècni-
ques d’il·lustració.

Valoració de les fonts informatives i do-
cumentals.

Refús de continguts violents o discrimi-
natoris.

Creativitat i autonomia amb criteris rao-
nats.

Planificació racional del treball.
Voluntat d’innovació i recerca en la realit-

zació dels treballs.
Tolerància a les observacions crítiques.
Afany investigador i sensibilitat artística.
Entendre la relació concepte-forma-tèc-

nica.
Interès per les noves aportacions tècni-

ques i conceptuals.
Compliment dels terminis en la presenta-

ció del treball.

f) Objectius terminals:
Emprar adequadament eines i estris ne-

cessaris per confeccionar elements bidimen-
sionals i tridimensionals.

Seleccionar les tècniques i materials ade-
quadament.

Desenvolupar les diferents possibilitats de
cada tècnica en funció de les exigències de
cada treball.

Valorar l’experimentació conceptual i tèc-
nica com a mitjà per fomentar les actituds
creatives.

Realitzar valoracions crítiques vers l’obra
aliena i la pròpia.

Treballar amb rigor i claredat.
Respectar les metodologies de treball i

ajustar-se a les dates de lliurament propo-
sades.

Demostrar sensibilitat artística i imagina-
ció creativa.

MÒDUL 5

Dibuix artístic

a) Durada: 225 hores.

b) Objectius:
Entendre les formes i els conceptes per

poder expressar-se gràficament.
Apreciar les possibilitats expressives del

traç i la taca i incorporar-los al treball habi-
tual.

Resoldre amb el dibuix aspectes espaci-
als, lumínics i compositors.

Aplicar els coneixements tècnics i con-
ceptuals en les diverses àrees de la il·-
lustració.

Mostrar habilitat per dibuixar de memò-
ria.

Desenvolupar projectes creatius amb un
estil propi i mostrant sensibilitat estètica.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

La línia, el contorn, el traç, la taca.
La representació de la llum. El clarobs-

cur. La llum com a definidora del volum.
Dibuix de taca. Ombres en perspectiva.
Reflexos-efectes combinats: transparènci-
es, ombres i reflexos.

Anàlisi i representació de formes simples
i complexes.

La composició, el seu valor expressiu.
Equilibri. Tensió. Pes. Direcció. Espai: físic i
perceptiu. Estratègies compositores. L’es-
pai compositor.

El dibuix en perspectiva. Sistemes de re-
presentació espacial.

Introducció a la representació d’espais i
formes complexes. La natura morta, bode-
gó. El paisatge (natural i urbà). El dibuix ar-
quitectònic. L’estructura animal. La figura
humana. El dibuix en moviment.

L’apunt del natural. Dibuix de retentiva.
Dibuix d’expressió facial i corporal. Dibuix
mnemotècnic. Dibuix de moviment.

Recursos expressius del dibuix a través
dels diferents estils de la història de l’art,
clàssics i contemporanis.

La interpretació de la forma.
Dibuix i color.

d) Continguts de procediments:
Identificació de les característiques ex-

pressives dels elements formals del dibuix:
la línia i la taca.

Anàlisi de la incidència lumínica en la con-
figuració de la forma i el seu ús com a re-
curs expressiu.

Conformació estructural de la forma.
Composició sobre l’espai bidimensional,

estudiant les relacions d’equilibri i tensió de
les formes.

Observació de l’entorn, assimilació de
l’espai i de les formes que l’envolten.

Treball de mimesi i d’interpretació de l’en-
torn.

Anàlisi de l’obra gràfica d’artistes, clàs-
sics i contemporanis.

Recerca formal i creació d’estil.
Interrelació de dibuix i color.
e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Valoració del dibuix com a principal eina

comunicativa i expressiva.
Hàbit d’observació de l’entorn.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
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Actitud oberta i receptiva davant del dife-
rents plantejaments artístics.

Afany d’actualització davant dels canvis
estètics i culturals.

Valoració la interdisciplinarietat del dibuix.

f) Objectius terminals:
Utilitzar adequadament els diferents su-

ports i eines de dibuix.
Mostrar habilitat per expressar-se amb di-

ferents tipus de traç.
Representar formes il·luminades per di-

ferents fonts lumíniques.
Representar formes espacials complexes.
Realitzar dibuixos de retentiva i de me-

mòria.
Utilitzar correctament diferents estratègi-

es compositores.
Analitzar els recursos gràfics emprats en

diferents estils artístics.
Diferenciar tècnicament i conceptualment

els treballs d’artistes clàssics i moderns per-
tanyents a diferents moviments i estils.

Mostrar un estil propi en el desenvolupa-
ment de projectes.

Ajustar-se a la metodologia de treball pro-
posada.

Presentar correctament els treballs.

MÒDUL 6

Tècniques gràfiques tradicionals

a) Durada: 90 hores.

b) Objectius:
Utilitzar les tècniques de calcografia, se-

rigrafia, litografia, tècniques additives grà-
fiques i d’altres sistemes d’estampació
com a recursos expressius de la il·lus-
tració.

Aplicar l’observació, l’estudi, la investiga-
ció tècnica i formal en la recerca de pro-
postes creatives.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Sistemes d’impressió. Classificació. En
relleu. En buit. En pla. Permeogràfic.

Tècniques gràfiques additives, monotips.
Tècniques d’impressió en relleu: xilogra-

fia, linogravat.
Tècniques calcogràfiques: mètodes direc-

te i indirecte
Serigrafia: mètode directe i indirecte.
Litografia: mètode directe, per ràpport i a

la manera negra.
El gravat en la història de l’art.

d) Continguts de procediments:
Ús de les eines, tècniques i materials en

els diversos sistemes d’impressió tradicio-
nals.

Investigació sobre els processos i tècni-
ques del gravat.

Producció i seriació de l’estampa.
Estudi i anàlisi de l’obra gràfica d’artis-

tes, com Durero, Rembrandt, Goya, Toulou-
se-Lautrec, Picasso i Baselitz, entre d’altres.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Ús correcte de l’equip tècnic i instrumen-

tal.
Valoració dels aspectes gràfics de l’es-

tampa.
Hàbit de planificació i pulcritud en el tre-

ball.

Refús de continguts violents o discrimi-
natoris.

Receptivitat davant diferents planteja-
ments formals i conceptuals del treball.

f) Objectius terminals:
Presentar els treballs en els terminis sol·li-

citats i amb la pulcritud necessària.
Reconèixer estampes de cadascun dels

sistemes d’impressió.
Identificar les característiques gràfiques

de cada sistema.
Descriure oralment i per escrit processos

de gravat i estampació.
Conèixer i utilitzar correctament la termi-

nologia de les arts gràfiques.
Desenvolupar projectes i estudis en una

tècnica adequada a característiques d’un
encàrrec.

Aconseguir qualitat en la impressió i es-
tampació dels originals.

Elaborar propostes artisticocreatives.

MÒDUL 7

Projectes d’il·lustració

a) Durada: 180 hores.

b) Objectius:
Manifestar la iniciativa i la creativitat en la

resolució de problemes de comunicació grà-
fica concrets.

Integrar els coneixements i les tècniques
desenvolupades cercant el contacte amb el
món professional.

Adaptar la il·lustració a un text o context.
Realitzar projectes que reflecteixin les

possibilitats de l’il·lustrador en el món labo-
ral.

Mostrar el sentit artístic i la capacitat cre-
adora.

Presentar els treballs amb rigor professi-
onal.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

El projecte: procés de disseny de la il·lus-
tració, mètodes de representació i procedi-
ments per a la reproducció i impressió d’ori-
ginals.

Il·lustració editorial: realitzacions per des-
criure o completar mitjançant imatges grà-
fiques un contingut escrit: llibres, diaris, re-
vistes, ful letons informatius, catàlegs,
cartells informatius, còmic.

Il·lustració publicitària: realització concep-
tual de la idea amb la finalitat de transmetre
un missatge gràfic concret com a centre
d’interès persuasiu (campanyes publicitàri-
es, tanques, marquesines, fulletons, anun-
cis de premsa, portades discogràfiques i
d’altres).

Il·lustració informativa i tecnocientífica;
realitzacions gràfiques per organitzar la in-
formació (organigrames, diagrames, mapes
i d’altres) o amb la finalitat de fer entene-
dors uns conceptes (història, ciència, me-
dicina, arquitectura, disseny industrial, i
d’altres ).

d) Continguts de procediments:
Anàlisi de treballs d’il·lustració professio-

nals.
Elaboració del projecte: anàlisi de l’encàr-

rec, intencionalitat, prospecció i documen-

tació, seqüenciació del procés, adequació
dels mitjans, producció.

Realització: concreció de la idea, cohe-
rència estilística, identitat expressiva i apli-
cació tecnològica, preparació dels originals,
presentació.

Memòria del projecte. Documentació.
Anàlisi tècnica: descripció i recerca de so-
lucions formals. Anàlisi conceptual: la idea
inicial, el raonament conceptual i la conclu-
sió final.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Planificació racional del treball.
Responsabilitat en l’elaboració del treball.
Recerca de les possibilitats expressives

de l’encàrrec: investigació tècnica i aporta-
ció conceptual.

Refús de continguts violents o discrimi-
natoris.

Compliment dels terminis establerts.
Autoexigència i valoració crítica.

f) Objectius terminals:
Realitzar una autocrítica del treball.
Usar les tècniques i materials més ade-

quats a un encàrrec.
Integrar els coneixements pluridiscipli-

nars, tant tècnics com conceptuals.
Mostrar professionalitat en la presentació

dels projectes, així com el compliment dels
terminis de lliurament dels treballs.

Mostrar versatilitat tècnica i conceptual.
Expressar-se en els projectes amb estil

propi.
Demostrar intuïció, creativitat i sentit ar-

tístic en la resolució dels treballs.
Recercar informació i documentació prè-

via al plantejament d’un projecte.
Argumentar i defensar les pròpies idees.

MÒDUL 8

Fotografia

a) Durada: 120 hores.

b) Objectius:
Identificar els aspectes funcionals, estè-

tics i simbòlics del llenguatge fotogràfic.
Utilitzar adequadament els aparells i for-

mats fotogràfics.
Obtenir i manipular fotografies amb inten-

ció comunicativa.
Reconèixer la importància de la fotogra-

fia com a eina de l’especialitat.
Il·luminar espais, amb llum artificial i na-

tural.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Fotografia. Concepte i principis.
La càmera fotogràfica. Components i fun-

cionament.
Tipus de càmera, objectius i accessoris.
Enfocament, composició i enquadrament.
La pel·lícula. Tipus i característiques de

suports i materials.
El plató. Espais oberts.
La llum: natural i artificial.
Sensitometria i control de l’exposició. Pro-

funditat de camp. Control del moviment.
El laboratori fotogràfic: revelatge, positi-

vació i retoc.
La fotografia digital.
Llenguatge fotogràfic.
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d) Continguts de procediments:
Ús de la càmera i els objectius fotogrà-

fics.
Enfocament, composició i enquadra-

ment.
Planificació i aplicació del guió tècnic.
Manipulació d’imatges fotogràfiques.
Fotomuntatge.
Revelat i positivat en blanc i negre i color.
Il·luminació.
Disposició de l’estudi. Atrezzo. Muntatge

de elements fotografiables.
Experimentació de les possibilitats ex-

pressives dels elements del llenguatge fo-
togràfic.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Cura de les instal·lacions i material foto-

gràfic.
Ús de la metodologia de treball adequa-

da.
Autonomia i creativitat en la realització de

treballs.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Predisposició a incorporar observacions

alienes.
Interès pel coneixement tecnicocientífic i

artístic de les formes i imatges referents al
camp fotogràfic.

Actitud receptiva i interès per tota la in-
formació de l’àmbit professional.

Responsabilitat en el manteniment del
material i les instal·lacions, de la seva ade-
quada utilització i respecte per les normes
de seguretat.

Hàbit de planificació del treball i compli-
ment dels terminis fixats.

Aplicació dels continguts interdisciplina-
ris dels diferents mòduls.

f) Objectius terminals:
Emprar amb propietat les càmeres i for-

mats.
Organitzar el plató i realitzar els elements

plàstics prèviament a una específica presa
fotogràfica.

Defensar un projecte fotogràfic realitzat
amb un plantejament innovador.

Usar i treure profit dels codis del llenguat-
ge fotogràfic.

MÒDUL 9

Disseny assistit per ordinador

a) Durada: 180 hores.

b) Objectius:
Identificar les diferents característiques

dels programes d’il·lustració.
Seleccionar en el procés de creació i pro-

ducció l’eina informàtica més adient.
Interpretar la documentació tècnica dels

sistemes d’intervenció informàtica d’imat-
ges.

Emprar els equips, programes i suports
informàtics propis de la captació i tracta-
ment de les imatges.

Ésser capaç de conciliar coneixements i
habilitats tècniques, aplicant-los creativa-
ment a la construcció d’aplicacions multi-
mèdia.

Reconèixer els procediments emprats en
l’aplicació de projectes multimèdia.

Planificar correctament el treball.
Valorar la importància del treball en equip

en la realització d’un projecte multimèdia.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Introducció als mitjans informàtics.
Sistemes operatius. Característiques i

compatibilitats.
Dispositius: d’entrada, sortida i perifèrics.
Captació i retoc d’imatges i so.
Conversió d’arxius.
Interactivitat: conceptes bàsics.
Elements gràfics.
Eines necessàries per al processament de

les imatges.
Hiperenllaços i mapes d’imatges.
Les imatges en moviment: animacions i

vídeos.
El tractament del so: objecte o hipervin-

cle.
Els controladors de l’aplicació.
Formularis de registre.

d) Continguts de procediments:
Ús d’eines, dispositius i comandaments.
Importació, emmagatzament i exportació

de documents o arxius.
Recerca i actualització de documentació

específica.
Compaginació de diferents tipus d’arxius.
Creació d’imatges bidimensionals i tridi-

mensionals.
Creació de documents interactius.
Treball amb diferents tipologies d’arxius.
Captures i conversions d’imatges i so.
Creació d’hipervincles, marcadors i ma-

pes d’imatges.
Inserció d’àudio i vídeo en els projectes.
Definició dels controladors de l’aplicatiu.
Elaboració de formularis i recollida de da-

des.
Fases de producció.
e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Cura de l’equipament i el material.
Rigor en el procés metodològic.
Disposició activa per mantenir actualitza-

des les informacions.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Planificació del treball.
Actitud receptiva i interès per tota la in-

formació de l’àmbit professional.
Voluntat d’innovació i recerca.

f) Objectius terminals:
Utilitzar, en funció de les característiques

d’un determinat projecte, els equips i pro-
grames informàtics més adients.

Determinar les possibilitats dels mitjans
informàtics enfront dels mitjans tradicio-
nals.

Utilitzar de manera adequada els formats
d’arxiu.

Fer un ús correcte de la terminologia es-
pecífica.

Conèixer les possibilitats creatives que
ofereixen les diverses aplicacions multimè-
dia.

Planificar, distribuir i realitzar correctament
un treball.

Desenvolupar correctament una aplicació
multimèdia.

Portar a terme un projecte participant en
un treball en equip.

MÒDUL 10

Llenguatge de narrativa gràfica

a) Durada: 135 hores.

b) Objectius:
Descriure el fet comunicatiu.
Entendre la narrativa gràfica com a fet de

comunicació visual.
Definir el concepte d’il·lustració i la seva

vinculació amb la narració gràfica.
Analitzar i valorar el signe i les imatges en

la narrativa gràfica.
Estudiar el llenguatge i els recursos ex-

pressius i comunicatius de la narrativa grà-
fica.

Distingir els components tipogràfics i ar-
quitectònics del llenguatge gràfic de la il·lus-
tració i el còmic.

Entendre el lèxic de l’especialitat.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

Concepte de narració gràfica.
La narració gràfica com a comunicació vi-

sual. Vincles amb la il·lustració i el disseny
gràfic. Definició i objectiu de narració gràfi-
ca. Tipus de narració gràfica: el còmic.

Signe i comunicació visual.
El signe gràfic: Concepte de signe. Ori-

gen i evolució. Els sistemes de construcció
de signes. Codificació gràfica. Variants i
classificacions: La icona, l’índex i el símbol.

El signe visual com a forma de represen-
tació. Els nivells de síntesi de la imatge. La
forma i el color: dimensió simbòlica.

Els sistemes de signes del còmic. Perso-
natges estereotipats. Anatomia expressiva:
Codificació de postures corporals i expres-
sions facials. Signes simbòlics o metàfores
visuals. Signes cinètics. Els signes verbals.
Les bafarades (globus) i els cartutxos com
a signes gràfics contenidors de text. Les
onomatopeies.

L’articulació narrativa del còmic: La vinye-
ta com a unitat narrativa bàsica.

La pàgina com a element d’unitat visual.
Composició: muntatge i ritme. Control d’es-
pai i temps. Els diferents tipus d’estructura
narrativa: linealitat, ruptura narrativa i mul-
tilinealitat.

El fet comunicatiu: l’emissor, el missatge
i el receptor. El dibuixant de còmic com a
emissor-formalitzador de la narració. La
recepció del còmic com a missatge. La
descodificació dels signes. El control de la
direcció de la lectura. Els nivells d’interpre-
tació del missatge visual.

Cal·ligrafia, tipografia i arquitectura gràfi-
ca.

Origen i evolució de l’escriptura: dels ide-
ogrames als alfabets fonètics; de la cal·li-
grafia als tipus mòbils; dels tipus mòbils a
la tipografia digital. El caràcter tipogràfic.
L’estructura i els components del tipus.
Descripció i classificació. Tipometria. Com-
posició tipogràfica.

El disseny de les lletres manuscrites. La
rotulació del text en el còmic.

L’espai gràfic. Maquetació: formats, pro-
porció i retícules.

d) Continguts de procediments:
Anàlisi del concepte de narració gràfica.
Anàlisi dels recursos conceptuals, visu-
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als i tècnics del llenguatge de la narrativa
gràfica.

Utilització de diferents sistemes d’anàlisi
visual.

Anàlisi del còmic com a forma de relat vi-
sual.

Distinció entre el treball del guionista i de
l’il·lustrador. L’il·lustrador narrador.

Descripció de les funcions del dibuix: fun-
ció narrativa, funció descriptiva i funció es-
tètica.

Estudi del signe i la comunicació visual.
Reconeixement del signe com a produc-

te d’una representació conceptual.
Identificació i classificació dels signes grà-

fics emprats en el còmic.
Síntesi gràfica del significat. Representa-

ció gràfica de formes. Anàlisi de la síntesi
de la imatge.

Ús dels artificis narratius i del simbolisme
icònic. Creació de metàfores visuals.

Reconeixement de les unitats estructurals
i narratives.

Creació d’estereotips. Aplicació als per-
sonatges de l’anatomia expressiva.

Composició de la pàgina. Estudi en la dis-
tribució de l’espai i l’estructura narrativa.

Muntatge i domini del ritme de la histori-
eta. Control d’espai i temps.

Anàlisi de les tècniques de ruptura narra-
tiva i multilinealitat.

Aplicacions de la cal·ligrafia, de la tipo-
grafia i de l’arquitectura gràfica.

Estudi de l’origen i evolució de l’escriptu-
ra.

Descripció i classificació del caràcter ti-
pogràfic. Estudi de la llegibilitat del caràcter
tipogràfic. il·lustració tipogràfica.

Tècniques de cal·ligrafia. Disseny de lle-
tres manuscrites. Rotulació dels textos en
el còmic. Configuració de les onomatope-
ies.

Composició tipogràfica. Composició amb
el text i les imatges. Maquetació del projec-
te.

e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Interès pel fet comunicatiu i el llenguatge

de la narració gràfica.
Valoració dels signes com a representa-

cions de conceptes.
Refús de continguts violents o discrimi-

natoris.
Hàbit d’observació i actitud receptiva da-

vant la informació gràfica.
Pulcritud en la elaboració dels treballs.
Afany investigador i creativitat.
Crítica raonada de treballs de narrativa

gràfica.

f) Objectius terminals:
Raonar amb criteri sobre treballs de co-

municació visual, especialment sobre els de
narrativa gràfica.

Identificar els signes i artificis del llenguat-
ge del còmic.

Identificar els components tipogràfics i ar-
quitectònics del llenguatge gràfic i capaci-
tar per relacionar-los amb el llenguatge del
còmic.

Conformar els textos i realitzar la compa-
ginació com a elements de la narrativa grà-
fica i complementaris de les il·lustracions.

Reconèixer, en una il·lustració i en un cò-
mic, els principis bàsics del llenguatge grà-
fic i de la narració gràfica.

Dominar el llenguatge de la narrativa grà-
fica, i del còmic en particular, per a la con-
fecció de projectes.

MÒDUL 11

Projectes de narrativa gràfica: còmic

a) Durada: 315 hores.

b) Objectius:
Estudiar el concepte i la funció de la nar-

rativa gràfica i també el seu desenvolupa-
ment històric.

Desenvolupar de forma coherent el pro-
cés de treball utilitzant la metodologia prò-
pia de l’àmbit.

Reconèixer els elements propis del llen-
guatge de la narrativa gràfica.

Capacitar per a la creació de relats grà-
fics a partir d’històries reals o imaginàries.

Conciliar coneixements teòrics i habilitats
tècniques per aplicar-los creativament.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

La narrativa gràfica:
La narrativa gràfica: Explicar amb imat-

ges.
El còmic. Definició. Antecedents. Els gè-

neres de còmic. Les influències entre el cò-
mic, el cinema i la literatura.

Els autors i els estils. L’escola americana:
els EEUU. L’escola europea: França, Itàlia,
Bèlgica i Espanya. L’escola asiàtica: el Japó.

El sistema de treball.
La metodologia: El guió, el guió gràfic i el

guió tècnic. La documentació. El procés de
creació gràfica. El guió il·lustrat (storyboard).
La resolució final.

El llenguatge gràfic:
La lectura del còmic: El ritme de lectura.

La dinàmica de la història. El control del
temps.

El llenguatge seqüencial: Les el·lipsis. Les
seqüències. Els plans. L’angle de visió. L’en-
quadrament. El canvi de pàgina.

El dibuix, els símbols, les onomatopeies.
La descripció en imatges: l’espai i els de-
corats, els personatges. Anatomia expres-
siva i expressivitat del rostre.

L’extensió de la història: l’acudit gràfic, la
tira còmica, la historieta, el comic-book.

La composició de la pàgina: les vinyetes.
El text en el còmic. Els diàlegs. La veu en

off. Les relacions del text amb les imatges.

d) Continguts de procediments:
Lectura i anàlisi de còmics:
Estudi d’autors reconeguts del còmic na-

cional i internacional.
Elaboració del guió:
Preparació del guió: elecció del tema

(adaptació d’obres literàries o cinematogrà-
fiques i creació d’històries pròpies). La si-
nopsi, la trama i el desenvolupament de l’ar-
gument. Recerca d’informació. Definició final
del guió.

Desenvolupament gràfic:
Creació de personatges. Dibuix dels de-

corats. Composició de les vinyetes. Com-
posició de la pàgina. Compaginació.

L’esbós. Del dibuix a l’entintatge. Retola-
ció dels diàlegs. Aplicació del color. Aplica-
ció de les tècniques d’il·lustració, analògi-
ques i digitals.

Tècniques de presentació del treball.
Redacció de la memòria i defensa del tre-

ball.
e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Interès pels diferents plantejaments esti-

lístics i conceptuals del còmic.
Planificació racional del treball i compli-

ment dels terminis en la presentació del
treball.

Valoració de les fonts informatives i do-
cumentals.

Refús de continguts violents o discrimi-
natoris.

Valoració del dibuix i les tècniques d’il·lus-
tració aplicades a la narrativa gràfica.

Afany investigador. Creativitat i autonomia
amb criteris raonats.

Desenvolupar el sentit funcional en la re-
solució de problemes comunicatius de la
narrativa gràfica.

Autocrítica vers els treball.

f) Objectius terminals:
Definir el concepte i la funció de la narra-

tiva gràfica.
Reconèixer els trets definidors de les di-

ferents escoles i principals autors del cò-
mic.

Aplicar correctament la metodologia de
treball pròpia de l’àmbit.

Planificar i temporalitzar adequadament el
treball.

Elaborar guions que defineixin de forma
coherent l’argument i el desenvolupament
de la narració a nivell gràfic.

Interpretar correctament el guió a nivell
visual mitjançant el dibuix.

Utilitzar correctament els elements for-
mals, estilístics , tècnics i comunicatius del
còmic.

Vincular el llenguatge gràfic i la tècnica
narrativa.

Aportar solucions creatives als projectes
realitzats.

Definir i justificar amb propietat el projec-
te en la memòria.

MÒDUL 12

Formació i orientació laboral

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius:
Ser conscient de l’abast de la normativa

reguladora de l’activitat productiva, així com
dels drets i deures en les relacions laborals.

Mostrar sensibilització sobre la salut la-
boral, factor determinant de la qualitat de
vida i l’activitat productiva.

Conèixer les vies d’accés al món laboral,
així com les entitats, organismes i instituci-
ons que donen suport a la inserció.

Realitzar tasques associatives manifes-
tant-hi tothora una activa disposició.

Saber els requeriments necessaris per or-
ganitzar una petita o mitjana empresa, en
especial els aspectes juridicolaborals i la co-
mercialització de productes.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

El marc jurídic de la formació laboral. Re-
glamentació específica del sector.

L’accés al món del treball. Organismes de
suport a la inserció.
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L’empresa. La cultura empresarial.
Models jurídics d’empresa. Característi-

ques.
Administració i gestió empresarial. Obli-

gacions fiscals. Programes de finançament
i ajut.

Organització productiva i distribució. Anà-
lisi de costos.

El registre d’invencions. La patent. Mo-
dels d’utilitat.

La protecció del disseny. La propietat
intel·lectual i industrial: el registre.

Legislació publicitària. Els distintius: nom,
marca i logograma.

d) Continguts de procediments:
Dinàmica de l’exercici de la professió.
Organització del treball: autònom o per

compte d’altri.
Distinció de les relacions laborals. Formu-

lació de contractes de treball.
Cessament de les relacions laborals. Con-

seqüències.
Accés de la propietat intel·lectual i indus-

trial. Protecció legal.
Transmissió dels drets d’autor.
e) Continguts d’actituds, valors i normes:
Rigor en la pràctica laboral.
Respecte als principis ètics de la profes-

sió.
Voluntat d’iniciativa.
Valoració de la viabilitat de propostes la-

borals.
Adaptabilitat als canvis tecnològics i or-

ganitzatius.
Responsabilitat en el manteniment del

material i les instal·lacions, la seva adequa-
da utilització i respecte per les normes de
seguretat.

Hàbit de planificació del treball i compli-
ment dels terminis fixats.

Valoració de la interdisciplinarietat dels
continguts dels diferents mòduls.

f) Objectius terminals:
Establir els avantatges i inconvenients en-

tre diferents situacions professionals.
Proposar una solució a un determinat

plantejament laboral.
Formular un supòsit de creació d’una

petita empresa, amb especial atenció als
aspectes jurídics.

Completar un projecte cooperatiu de tre-
ball, fent esment dels mitjans necessaris.

Portar a terme una simulació d’inscripció
al Registre de la propietat intel·lectual i/o in-
dustrial, tenint en compte una casuística
plural.

Reconèixer els factors que incideixen po-
sitivament o negativament en un procés pro-
ductiu.

Establir les mesures per atendre la neces-
sària seguretat i higiene en el treball.

—4 Especialitats del professorat que té
atribució docent en els crèdits del cicle de
formació específica de grau superior d’il·lus-
tració, perfil professional de còmic.

El professorat de l’especialitat de dibuix
artístic i color del cos de professors d’arts
plàstiques i disseny té atribució docent per
als mòduls de dibuix artístic, de tècniques
d’il·lustració i de projectes d’il·lustració.

El professorat de l’especialitat de disseny
gràfic del cos de professors d’arts plàsti-

ques i disseny té atribució docent per als
mòduls de tècniques d’il·lustració, de pro-
jectes d’il·lustració, de teoria de la imatge,
de llenguatge de narrativa gràfica i de pro-
jectes de narrativa gràfica.

El professorat de l’especialitat de fotogra-
fia del cos de professors d’arts plàstiques i
disseny té atribució docent per al mòdul de
fotografia.

El professorat de l’especialitat de mitjans
audiovisuals del cos de professors d’arts
plàstiques i disseny té atribució docent per
al mòdul de fotografia.

El professorat de l’especialitat d’història
de l’art del cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny té atribució docent per al
mòdul d’història de la imatge gràfica.

El professorat de l’especialitat de mitjans
informàtics del cos de professors d’arts
plàstiques i disseny té atribució docent per
al mòdul de disseny assistit per ordinador.

El professorat de l’especialitat de fotogra-
fia i processos de producció del cos de mes-
tres de taller d’arts plàstiques i disseny té
atribució docent per al mòdul de tècniques
gràfiques industrials.

El professorat de l’especialitat de tècni-
ques de gravat i estampació del cos de
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
té atribució docent per al mòdul de tècni-
ques gràfiques tradicionals.

El professorat de l’especialitat d’organit-
zació industrial i legislació del cos de pro-
fessors d’arts plàstiques i disseny té atribu-
ció docent per al mòdul de formació i
orientació laboral.

—5 Classificació dels mòduls
Teòrics:
Història de la imatge gràfica.
Teoria de la imatge.
Formació i orientació laboral.
Teoricopràctics:
Dibuix artístic.
Tallers:
Tècniques gràfiques industrials.
Tècniques d’il·lustració.
Tècniques gràfiques tradicionals.
Projectes d’il·lustració.
Llenguatge de narrativa gràfica.
Projectes de narrativa gràfica: còmic.
Fotografia.
Disseny assistit per ordinador.

—6 Correspondència i accés a estudis uni-
versitaris

6.1 Mòduls que poden ser objecte de
correspondència amb la pràctica laboral:

Tècniques gràfiques industrials.
Tècniques gràfiques tradicionals.
Disseny assistit per ordinador.
Formació i orientació laboral.
6.2 Accés a estudis universitaris:
Diplomat en biblioteconomia i documen-

tació.
Mestre (especialitats: educació especial,

educació infantil, educació primària).
Llicenciat en belles arts.
Llicenciat en comunicació audiovisual.
Llicenciat en documentació.
Llicenciat en història.
Llicenciat en història de l’art.
Llicenciat en periodisme.
Llicenciat en publicitat i relacions públi-

ques.

—7 Certificacions
7.1 Model de certificació d’estudis com-

plets
Centre: identificació del centre (com a mí-

nim, denominació i direcció).
Certifico:
Que l’alumne/a (nom i dos cognoms), amb

DNI (número), ha cursat i ha superat el cicle
de formació específica d’il·lustració, adap-
tat al perfil professional de còmic, establert
pel Decret 137/1997, de 13 de març (DOGC
núm. 2419, de 25.6.1997), i adaptat per
l’Ordre EDU/557/2006, de 13 de novembre,
finalitzat en el curs acadèmic (curs acadè-
mic).

(Localitat), (dia) de (mes) de (any)
Vist i plau
El/la directora/a
(nom, dos cognoms i signatura)
El/la secretari/ària
(nom, dos cognoms i signatura)
Segell del centre.
7.2 Model de certificació d’estudis par-

cials
Centre: identificació del centre (com a mí-

nim, denominació i direcció).
Certifico:
Que l’alumne/a (nom i dos cognoms), amb

DNI (número), ha cursat i ha estat matricu-
lat en aquest centre en el/s curs/os acadè-
mic/s (curs acadèmic en què ha estat ma-
triculat) en el cicle de formació específica
d’il·lustració, adaptat al perfil professional de
còmic, establert pel Decret 137/1997, de 13
de març (DOGC núm. 2419, de 25.6.1997),
i adaptat per l’Ordre EDU/557/2006, de 13
de novembre, i ha obtingut les següents
qualificacions:

(Nom del mòdul)
Durada: (nombre d’hores del mòdul)
Qualificació: (qualificació de l’1 al 10 o,

“convalidat”, si escau)
(Localitat), (dia) de (mes) de (any)
Vist i plau
El/la directora/a
(nom, dos cognoms i signatura)
El/la secretari/ària
(nom, dos cognoms i signatura)
Segell del centre.

ANNEX 2

I. Projecte final

—1 Objectiu i contingut
El projecte final té com a objectiu com-

provar que l’alumne/a ha assimilat i aplica
correctament els coneixements adquirits i,
en conseqüència, és capaç d’exercir una
activitat professional en l’àmbit propi de l’es-
pecialitat i el nivell cursat.

En aquesta família professional el projec-
te consistirà en la concepció, creació i exe-
cució d’un treball pertanyent al camp del
disseny gràfic.

El projecte final tindrà el següent contin-
gut:

Fonamentació teòrica.
Situació estètica respecte d’estils prece-

dents i contemporanis. Anàlisi clara i preci-
sa de les tècniques a emprar, destacant les
aportacions i peculiaritats que el treball ofe-
reix.



3371

Núm. 1119

Memòria descriptiva del procés i de la fase
de realització, que tinguin en compte els se-
güents aspectes: funcionals, artístics, tèc-
nics i econòmics.

Testimoni gràfic de les diverses etapes de
l’execució, així com l’elaboració individual
o en equip d’una proposta d’exposició del/
s projectes, o de la comercialització de
l’obra o treball.

Realització de l’obra o el projecte.

—2 Fases de desenvolupament
Proposta:
Haurà de reflectir a grans trets el contin-

gut del projecte a realitzar. Avalada per un
tutor, es presentarà en els terminis i pel
procediment que estableixi el centre.

Per a la seva acceptació el tutor conside-
rarà:

L’interès artístic, l’originalitat i l’adequa-
ció a la demanda.

La possibilitat de realització en el termini
establert, considerant els mitjans i les
instal·lacions a l’abast de l’alumne/a.

Es podran acceptar propostes que supo-
sin la intervenció de dos o més alumnes,
sempre que es diferenciïn les competènci-
es de cadascun dels membres del grup.

La tutoria del projecte final serà a càrrec
d’un membre de l’equip docent. L’alumnat
podrà ser assessorat, si ho considera opor-
tú, per professionals no vinculats al centre,
sense que això els suposi cap relació de
caràcter laboral o administratiu.

Inscripció:
Es formalitzarà una vegada acceptada la

proposta.

—3 Elaboració i termini d’execució
La realització del projecte final no reque-

rirà l’escolarització de l’alumnat. Es facilita-
rà l’accés a les instal·lacions del centre
sense que s’interfereixi l’activitat regular
docent.

El termini per a la realització del projecte
serà el primer trimestre del curs acadèmic
següent en què s’hagin superat els mòduls
del cicle de formació específica. De manera
excepcional, la Comissió avaluadora que
s’esmenta a l’apartat quatre, amb l’informe
previ del tutor i per causes documentalment
justif icades, podrà acordar l’ampliació
d’aquest termini. En cap cas l’avaluació del
projecte es realitzarà més tard de l’últim
trimestre de l’any escolar.

—4 Designació de la Comissió avaluado-
ra

L’avaluació correspondrà a una comissió
designada pel director del centre i integra-
da per:

President. El responsable o coordinador
dels cicles de la família de disseny gràfic.

Secretari. Un professor del centre.
Vocal. El tutor del projecte. A més, tam-

bé podrà ser-ne un professional de l’espe-
cialitat i/o un representant d’entitats o ins-
titucions de l’entorn del disseny gràfic.

—5 Avaluació
S’avaluaran els següents apartats:
Fonamentació teòrica del projecte. Me-

mòria. Testimoni gràfic.
Realització pràctica de l’obra.
Es qualificarà entre 0 i 10 punts. Per a

l’avaluació positiva es requerirà en cada

apartat una qualificació igual o superior a
cinc.

Si l’alumne/a no obté una qualificació po-
sitiva, o no presenta el projecte en el termi-
ni establert, podrà proposar un nou desen-
volupament en una altra convocatòria.

El nombre màxim de convocatòries serà
de dues. En el supòsit que es doni alguna
circumstància que impedeixi el seu normal
desenvolupament, el director del centre,
amb caràcter excepcional, podrà autoritzar
una convocatòria extraordinària.

Un aspecte complementari a considerar
en l’avaluació del projecte és la seva capa-
citat d’esdevenir pauta o referència per a la
resta d’alumnes.

A aquest efecte, en el seu calendari d’ac-
tivitats, els centres inclouran l’organització
d’exposicions de projectes finals. En aques-
tes mostres s’hi presentarà, a més d’obres
finals, suficient documentació i material grà-
fic.

II. Fase de pràctiques en empreses, es-
tudis o tallers

—1 Objectius
Completar la formació acadèmica realit-

zant una determinada escomesa laboral.
Prendre contacte amb el món del treball

i amb el seu sistema de relacions socials i
laborals.

Contrastar els continguts adquirits en el
centre educatiu amb la realitat empresarial
i laboral.

Adquirir coneixements complementaris
útils per a la pràctica de la professió.

Adaptar-se, de manera responsable i par-
ticipativa, a les funcions pròpies del sector
del disseny gràfic i validar l’oportunitat de la
seva incorporació.

—2 Valoració
Es farà en funció de:
La visió de conjunt i coordinada de les fun-

cions, fases i/o procés productiu de la glo-
balitat de l’empresa.

L’aplicació dels coneixements i habilitats
adquirits en el centre docent.

La pràctica eficient d’eines i aparells que,
per la seva especialització, cost o novetat,
no són presents en el centre educatiu.

L’interès, la iniciativa i la participació en
les fases del procés productiu.

La recerca d’informació per portar a ter-
me l’activitat assignada.

L’adaptació a les característiques orga-
nitzatives i a les situacions pròpies del cen-
tre de treball.

La cooperació, el respecte i la valoració
aliena en el treball en equip.

L’actitud responsable davant la normati-
va legal i les condicions de seguretat.

El reconeixement dels diferents aspectes,
tant positius com negatius, de l’àmbit de
treball quant a respecte del medi.

La detecció d’anomalies, la identificació
de les seves causes i la proposta de solu-
cions.

L’ús apropiat de la terminologia específi-
ca en l’expressió de la informació.

—3 Qualificació
La qualificació serà apte/a o no apte/a.

(06.297.108)

RESOLUCIÓ EDU/3784/2006, de 20 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili del centre de formació d’adults
Palafrugell, de Palafrugell.

El centre de formació d’adults Palafrugell,
amb codi 17008146, es troba ubicat a l’avin-
guda Josep Pla, s/n, de Palafrugell.

Atès l’oferiment fet per l’Ajuntament de
Palafrugell d’un nou edifici per ubicar-hi el
centre de formació d’adults Palafrugell, més
adequat a la finalitat docent, i emesos els
informes corresponents,

Resolc:

Traslladar el centre de formació d’adults
Palaf rugel l ,  de Palaf rugel l ,  amb codi
17008146, a l’avinguda Garcia Lorca, 11-
15, de Palafrugell, amb sis aules, una d’elles
polivalent, una aula d’informàtica, un des-
patx, una sala de professors i serveis higi-
ènics, amb efectes acadèmics i administra-
tius des de l’inici del curs 2006-2007.

Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
general de centres.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant el conseller d’Edu-
cació i Universitats en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb el que estableixen
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, 20 de novembre de 2006

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

(06.307.087)

RESOLUCIÓ EDU/3785/2006, de 20 de
novembre, per la qual es dóna publicitat de
la concessió de les beques i els ajuts a l’es-
tudi per al curs acadèmic 2005-2006.

Mitjançant el Conveni de col·laboració en-
tre el Ministeri d’Educació i Ciència i el De-
partament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, per a la gestió de
les beques i ajuts a l’estudi corresponents
al curs acadèmic 2005-2006, subscrit en
data 13 de juny de 2005, s’estableix la
col·laboració en el procés de gestió, con-
cessió i pagament de les beques i ajuts a
l’estudi, ambdues parts.

Segons aquest conveni, el Departament
d’Educació i Universitats de la Generalitat
ha de procedir a seleccionar, adjudicar i
pagar les beques i els ajuts a l’estudi objec-
te de l’acord, la convocatòria dels quals és
estatal, així com a la corresponent inspec-
ció, verificació, control i, en el seu cas, re-
solució dels recursos administratius que es
puguin interposar.
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Per l’Ordre ECI/1457/2005, de 16 de
maig, s’estableixen les bases reguladores i
es convoquen ajuts per a alumnes amb
necessitats educatives especials, per al curs
acadèmic 2005-2006.

Per l’Ordre ECI/2039/2005, de 17 de juny,
es convoquen beques i ajuts a l’estudi de
caràcter general, per al curs acadèmic
2005-2006, per a alumnes de nivells posto-
bligatoris no universitaris.

Per l’Ordre ECI/2161/2005, de 27 de juny,
es convoquen ajuts per a l’educació infan-
til, per al curs acadèmic 2005-2006.

De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 18.3, apartat c) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions,

Resolc:

Publicar en el DOGC que els llistats com-
plets dels beneficiaris de les beques i els
ajuts a l’estudi de caràcter general per a
alumnes de nivells postobligatoris no uni-
versitaris, dels ajuts per a alumnes d’edu-
cació infantil i dels ajuts per a alumnes amb
necessitats educatives especials, per al curs
acadèmic 2005-2006, es troben exposats
als taulers d’anuncis dels serveis centrals i
territorials del Departament d’Educació i
Universitats.

Contra la Resolució de concessió o de-
negació de les beques i els ajuts, que ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 20 de novembre de 2006

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

(06.324.010)

RESOLUCIÓ EDU/3786/2006, de 17 de
novembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
per al finançament de despeses de perso-
nal dels serveis de menjador, esbarjo i trans-
port dels centres docents concertats d’edu-
cació especial.

Per l’Ordre EDU/423/2006, de 18 de ju-
liol, es va convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions per al finança-
ment de despeses de personal dels serveis
de menjador, esbarjo i transport dels cen-
tres docents concertats d’educació espe-
cial (DOGC núm. 4708, de 30.8.2006).

D’acord amb l’article 4 d’aquesta Ordre,
el conseller d’Educació i Universitats eme-
trà la resolució per la qual es farà pública la
concessió de les subvencions, que es pu-
blicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Un cop examinades les sol·licituds pre-
sentades pels centres, i a proposta de la
Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions als centres
docents concertats d’educació especial que
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució,
d’acord amb els mòduls que s’indiquen a
l’annex 2.

En cada cas s’especifica el personal mo-
nitor i l’import concedit i, si escau, el perso-
nal monitor denegat, amb la corresponent
causa de denegació.

—2 La despesa corresponent a aquesta
Resolució és d’1.713.581,49 euros per al
període setembre/desembre de 2006. La
resta de l’import, corresponent al període
gener/agost de 2007, és de 3.495.742,89
euros, i queda condicionat a l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2007.

La despesa corresponent a aquesta Re-
solució va a càrrec de l’aplicació pressupos-
tària EN04 D/488000100/4210.

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

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

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):

(1) La sol·licitud del centre supera les pro-
porcions fixades a l’Ordre EDU/423/2006,
de 18 de juliol, per la qual es va convocar
concurs públic per a la concessió de sub-
vencions destinades al finançament de des-
peses de personal dels serveis de menja-
dor, esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003774.
Denominació: Lexia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 14.
Esbarjo: 10,5.
Import atorgat: 84.413,28 euros.

Codi: 08004523.
Denominació: Paideia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 20.
Esbarjo: 12.
Transport: 3.
Import atorgat: 136.094,40 euros.

Codi: 08011266.
Denominació: Aspace.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 18.
Esbarjo: 24.
Transport: 1,6.
Import atorgat: 158.489,98 euros.

Codi: 08011281.
Denominació: Inst. Pedagogia Terapèut.
Jeroni de Moragas.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 9,1.
Esbarjo: 6,2.
Transport: 2,5.
Import atorgat: 74.248,83 euros.

Codi: 08011291.
Denominació: Pedralbes.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8.
Esbarjo: 3,6.
Transport: 2.
Import atorgat: 57.193,98 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,4.
CD: (1).

Codi: 08011382.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5,5.
Esbarjo: 5,3.
Transport: 1.
Import atorgat: 45.824,19 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,7.
CD: (1).

Codi: 08011424.
Denominació: Sants Innocents.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
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Menjador: 27.
Esbarjo: 11.
Import atorgat: 130.926,72 euros.

Codi: 08011451.
Denominació: Aspasim.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 15.
Esbarjo: 11,2.
Transport: 4,9.
Import atorgat: 132.476,38 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,1.
CD: (1).

Codi: 08013071.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 11,8.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 68.219,71 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08013585.
Denominació: La Sagrera.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 27.563,52 euros.

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 16,5.
Esbarjo: 11,2.
Import atorgat: 95.438,69 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,1.
CD: (1).

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat
(PAGS).
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
Esbarjo: 9.
Import atorgat: 72.354,24 euros.

Codi: 08014051.
Denominació: Auxilia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 13,3.
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 80.278,75 euros.

Codi: 08014140.
Denominació: Guru.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7.
Esbarjo: 7,5.
Transport: 1,6.
Import atorgat: 63.740,38 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,4.
CD: (1).

Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño
Dios.

Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 23,1.
Esbarjo: 13,8.
Transport: 6,3.
Import atorgat: 181.401,41 euros.

Codi: 08033432.
Denominació: Rel.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 9.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 48.236,16 euros.

Codi: 08035027.
Denominació: Fundació EIR-el Niu.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Transport: 1.
Import atorgat: 36.176,96 euros.

Codi: 08035064.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 10,8.
Esbarjo: 7.
Import atorgat: 61.328,83 euros.

Codi: 08035091.
Denominació: Gavina.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12,3.
Esbarjo: 9,3.
Import atorgat: 74.421,50 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
Esbarjo: 0,7.
CD: (1).

Codi: 08035532.
Denominació: L’Alba.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 14.
Esbarjo: 14.
Import atorgat: 96.472,32 euros.

Codi: 08036196.
Denominació: Carrilet.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 13,5.
Esbarjo: 5,5.
Import atorgat: 65.463,36 euros.

Codi: 08036706.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5,8.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 47.547,07 euros.

Codi: 08037681.
Denominació: Esclat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8.
Esbarjo: 3.
Transport: 2.
Import atorgat: 55.126,72 euros.

Codi: 08039963.
Denominació: Fasia.

Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 10,5.
Esbarjo: 9,8.
Transport: 0,7.
Import atorgat: 75.971,84 euros.

Codi: 08041076.
Denominació: Taiga.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 14,6.
Esbarjo: 7,3.
Import atorgat: 75.455,14 euros.

Codi: 08044739.
Denominació: Nadís.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7,7.
Esbarjo: 5,8.
Import atorgat: 46.513,44 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08052591.
Denominació: Guimbarda.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8.
Esbarjo: 6.
Import atorgat: 48.236,16 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 3.
Esbarjo: 8.
CD: (1).

Codi: 08059226.
Denominació: Vida Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 10.
Esbarjo: 7,5.
Import atorgat: 60.295,20 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Alt Penedès.

Codi: 08053625.
Denominació: Delta - Espiga.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
Esbarjo: 11,8.
Import atorgat: 82.001,47 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Comarca: Bages.

Codi: 08033778.
Denominació: Nou Camí.
Municipi: Cardona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 0,8.
Esbarjo: 0,5.
Import atorgat: 4.479,07 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).
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Codi: 08036305.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Municipi: Santpedor.
Monitors subvencionats:
Menjador: 25,6.
Esbarjo: 29.
Transport: 7,8.
Import atorgat: 255.305,86 euros.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08053649.
Denominació: L’Escorça.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7.
Esbarjo: 5,3.
Import atorgat: 42.378,91 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 4,7.
CD: (1).

Comarca: Berguedà.

Codi: 08037085.
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Municipi: Berga.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6,3.
Esbarjo: 3,4.
Import atorgat: 33.420,77 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).

Comarca: Maresme.

Codi: 08034308.
Denominació: L’Arboç.
Municipi: Mataró.
Monitors subvencionats:
Menjador: 16,3.
Esbarjo: 12,2.
Import atorgat: 98.195,04 euros.

Comarca: Osona.

Codi: 08015201.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Calldetenes.
Monitors subvencionats:
Menjador: 24.
Esbarjo: 21.
Import atorgat: 155.044,80 euros.

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08017888.
Denominació: Montserrat Montero.
Municipi: Granollers.
Monitors subvencionats:
Menjador: 44,3.
Esbarjo: 18,8.
Import atorgat: 217.407,26 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Comarca: Anoia.

Codi: 08019472.
Denominació: Auria.
Municipi: Igualada.
Monitors subvencionats:
Menjador: 20,5.
Esbarjo: 19,5.

Import atorgat: 137.817,60 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,5.
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08033444.
Denominació: Tramuntana.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6.
Esbarjo: 5,9.
Transport: 1,8.
Import atorgat: 56.504,93 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,1.
Transport: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08034163.
Denominació: Centre Pilot Sant Just Des-
vern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Monitors subvencionats:
Menjador: 12.
Esbarjo: 6.
Transport: 2.
Import atorgat: 79.244,80 euros.
Monitors denegats:
Transport: 1.
CD: (1).

Codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Monitors subvencionats:
Menjador: 11,8.
Esbarjo: 7,4.
Transport: 1.
Import atorgat: 74.765,89 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).

Codi: 08037735.
Denominació: Balmes I.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 17,8.
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 95.783,23 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08041490.
Denominació: Centre Xamfrà-Taller Sant Mi-
quel.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6.
Esbarjo: 2.
Import atorgat: 27.563,52 euros.

Codi: 08045069.
Denominació: Balmes II.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats:
Menjador: 19,7.
Esbarjo: 12.
Import atorgat: 109.220,45 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

Codi: 08053662.
Denominació: El Brot.
Municipi: Sant Joan Despí.
Monitors subvencionats:
Menjador: 10.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 48.236,16 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats:
Menjador: 17,2.
Esbarjo: 11.
Import atorgat: 97.161,41 euros.

Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats:
Menjador: 13,3.
Esbarjo: 8,9.
Import atorgat: 76.488,77 euros.

Codi: 08036317.
Denominació: Bellaire.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8,6.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 43.412,54 euros.

Codi: 08037097.
Denominació: Crespinell.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats:
Menjador: 19,3.
Esbarjo: 7,3.
Import atorgat: 91.648,70 euros.

Codi: 08045768.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8.
Esbarjo: 6.
Import atorgat: 48.236,16 euros.

Codi: 08046396.
Denominació: Xalest.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats:
Menjador: 7,7.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 43.757,09 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA

Comarca: Garrotxa.

Codi: 17004441.
Denominació: Juan XXIII.
Municipi: Olot.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 55.127,04 euros.



3375

Núm. 1119

Comarca: Gironès.

Codi: 17004700.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Municipi: Sarrià de Ter.
Monitors subvencionats:
Menjador: 13.
Esbarjo: 8.
Transport: 4,7.
Import atorgat: 112.837,41 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,3.
CD: (1).

Codi: 17005406.
Denominació: Joan Riu.
Municipi: Sant Gregori.
Monitors subvencionats:
Menjador: 14,6.
Esbarjo: 5,5.
Transport: 2.
Import atorgat: 86.480,22 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Comarca: Garrigues.

Codi: 25006094.
Denominació: Apromi.
Municipi: Juneda.
Monitors subvencionats:
Menjador: 1,7.
Esbarjo: 0,9.
Import atorgat: 8.958,14 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,5.
CD: (1).

Comarca: Noguera.

Codi: 25006082.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Balaguer.
Monitors subvencionats:
Menjador: 4,8.
Esbarjo: 5,5.
Import atorgat: 35.488,03 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
Esbarjo: 2,5.
CD: (1).

Comarca: Segrià.

Codi: 25005341.
Denominació: Aremi.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats:
Menjador: 9,7.
Esbarjo: 7,3.
Transport: 2.
Import atorgat: 75.799,36 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

Codi: 25005417.
Denominació: Centro de Estimulación Pre-
coz Plançó.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5,8.
Esbarjo: 4,8.
Import atorgat: 36.521,66 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

Comarca: Urgell.

Codi: 25004516.
Denominació: Santa Maria del Alba.
Municipi: Tàrrega.
Monitors subvencionats:
Menjador: 6,6.
Esbarjo: 3,8.
Import atorgat: 35.832,58 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Comarca: Baix Camp.

Codi: 43005741.
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Municipi: Reus.
Monitors subvencionats:
Menjador: 13,8.
Esbarjo: 17,7.
Import atorgat: 108.531,36 euros.

Comarca: Conca de Barberà.

Codi: 43001565.
Denominació: Tilmar.
Municipi: Montblanc.
Monitors subvencionats:
Menjador: 2.
Esbarjo: 2,5.
Import atorgat: 15.504,48 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003631.
Denominació: Estela.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 8,8.
Esbarjo: 13,2.
Import atorgat: 75.799,68 euros.

Codi: 43005731.
Denominació: La Muntanyeta.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 15,7.
Esbarjo: 11,8.
Transport: 2.
Import atorgat: 111.976,48 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 1,3.
Esbarjo: 2,2.
CD: (1).

Codi: 43006162.
Denominació: Solc.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:
Menjador: 21.
Esbarjo: 22.
Transport: 3.
Import atorgat: 173.994,24 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE

Comarca: Baix Ebre.

Codi: 43005182.
Denominació: Verge de la Cinta.
Municipi: Tortosa.
Monitors subvencionats:
Menjador: 15.
Esbarjo: 8,8.

Import atorgat: 82.001,47 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Comarca: Montsià.

Codi: 43006599.
Denominació: L’Àngel.
Municipi: Amposta.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5,2.
Esbarjo: 6,5.
Import atorgat: 40.311,65 euros.

Comarca: Ribera d’Ebre.

Codi: 43006095.
Denominació: Jerónimo de Moragas.
Municipi: Móra d’Ebre.
Monitors subvencionats:
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Transport: 1.
Import atorgat: 36.176,96 euros.

ANNEX 2

Mòduls de finançament

Menjador
Es considera que els alumnes disposen

d’una hora diària de menjador durant cinc
dies a la setmana.

Mòdul mensual setembre/desembre
2006: 283,34 euros/monitor de menjador.

Mòdul mensual gener/agost 2007: 289,01
euros/monitor de menjador.

Mòdul per al curs 2006/2007: 3.445,44
euros/monitor de menjador.

Esbarjo
Es considera que els alumnes disposen

d’una hora diària d’esbarjo durant cinc dies
a la setmana.

Mòdul mensual setembre/desembre
2006: 283,34 euros/monitor d’esbarjo.

Mòdul mensual gener/agost 2007: 289,01
euros/monitor d’esbarjo.

Mòdul per al curs 2006/2007: 3.445,44
euros/monitor d’esbarjo.

Transport
Es considera un mòdul horari de 2,5 hores

de transport, incloent-hi l’anada al matí i el
retorn a la tarda, durant cinc dies a la set-
mana.

Mòdul mensual setembre/desembre
2006: 708,34 euros/monitor de transport.

Mòdul mensual gener/agost 2007: 722,51
euros/monitor de transport.

Mòdul per al curs 2006/2007: 8.613,44
euros/monitor de transport.

(06.310.061)

RESOLUCIÓ EDU/3787/2006, de 17 de
novembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
als centres docents privats concertats, per
al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la
llengua catalana destinat a l’alumnat estran-
ger de nova incorporació al sistema educa-
tiu.
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Per Ordre EDU/371/2006, de 14 de juliol,
es va convocar concurs públic per a la con-
cessió de subvencions als centres docents
privats concertats per al suport a l’acollida
i a l’aprenentatge de la llengua catalana,
destinat a l’alumnat estranger de nova in-
corporació al sistema educatiu (DOGC núm.
4683, de 25.7.2006).

D’acord amb l’article 4 d’aquesta Ordre,
el conseller d’Educació i Universitats eme-
trà la resolució per la qual es fa pública la
concessió de les subvencions, la qual es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Un cop examinades les sol·licituds pre-
sentades pels centres, i a proposta de la
Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar als centres docents privats
concertats que consten a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució la subvenció pels imports que
s’hi especifiquen.

—2 Denegar als centres docents privats
concertats que consten a l’annex 2 d’aques-
ta Resolució la subvenció sol·licitada, per les
causes que en cada cas s’hi especifiquen.

—3 Aquesta Resolució suposa una des-
pesa total d’1.326.000,00 euros, dels quals
221.000,00 euros s’imputen al pressupost
de l’any 2006, en concepte de bestreta i van
a càrrec de l’aplicació EN04 D/482000100/
4210. L’import corresponent al període ge-
ner/juny de 2007 és d’1.105.000,00 euros
i anirà a càrrec de la corresponent partida
del pressupost de 2007, condicionat a
l’aprovació dels pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per a l’any 2007.

—4 D’acord amb el que disposa la base 7
de l’annex de l’Ordre EDU/371/2006, de 14
de juliol, la tramitació del pagament de la
bestreta, equivalent a una sisena part de la
subvenció, s’efectuarà un cop atorgada
aquesta subvenció i la resta de la subven-
ció es tramitarà un cop presentada la justi-
ficació de tot l’import atorgat segons esta-
bleix la base 6 de l’annex indicat.

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

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

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):

(1) El centre no té un mínim de 9 alumnes
de nacionalitat estrangera que s’hagin in-
corporat, des de setembre de l’any 2004,
per primera vegada al sistema educatiu de
Catalunya, entre els cicles mitjà i superior
d’educació primària i el nivell d’educació
secundària obligatòria, tal com exigeix la
base 2.d) de l’annex de l’Ordre EDU/371/
2006, de 14 de juliol.

(2) Alguns dels alumnes que consten en
la sol·licitud del centre no tenen nacionali-
tat estrangera.

(3) Alguns dels alumnes que consten en
la sol·licitud estan escolaritzats en cursos o
nivells educatius que no són objecte de la
subvenció, segons exigeix la base 2.d) de
l’annex de l’Ordre EDU/371/2006, de 14 de
juliol.

(4) El centre ja disposa d’un tutor d’aco-
llida i segons disposa la base 2.c) de l’an-
nex de l’Ordre EDU/371/2006, de 14 de
juliol, és un requisit dels beneficiaris no dis-
posar per resolució de la directora general
de Centres Educatius, de professorat addi-
cional a pagament delegat per donar suport
a l’alumnat estranger de nova incorporació
al sistema educatiu.

(5) El centre no disposa d’autorització
d’obertura, no imparteix i no té concertada
l’educació primària.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: Igualada.
Denominació: Anoia.
Codi: 08056432.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.
Subvenció denegada: 6.000,00 euros.
CD:  (2).

Municipi: Igualada.
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Codi: 08019502.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08019514.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Maristes Igualada.
Codi: 08019541.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Martorell.
Denominació: La Mercè.
Codi: 08020531.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona.
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Anna Ravell.
Codi: 08003361.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Immaculada Concepció.
Codi: 08010171.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: La Salle Comtal.
Codi: 08005102.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: La Salle Gràcia.
Codi: 08007032.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: La Salle Horta.
Codi: 08009934.



3377

Núm. 1119

Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.
Subvenció denegada: 6.000,00 euros.
CD:  (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Labouré.
Codi: 08005643.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08008279.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08005801.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu del Roser-Amíl-
car.
Codi: 08007469.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Maristes Sants-les Corts.
Codi: 08006532.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Nuestra Señora del Rosario.
Codi: 08005436.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrada Família-Horta.
Codi: 08010432.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.
Subvenció denegada: 6.000,00 euros.
CD:  (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Salesià de Sant Josep.
Codi: 08003543.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Ferran.
Codi: 08007871.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.

Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Ramon Nonat-Sagrat
Cor.
Codi: 08009466.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Urgell.
Codi: 08036469.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Badalona.
Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Cultural.
Codi: 08000864.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Laietània.
Codi: 08001297.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Lestonnac.
Codi: 08001145.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Codi: 08000921.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Maria Ward.
Codi: 08001066.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Sant Andreu.
Codi: 08000517.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Santíssima Trinitat.
Codi: 08001170.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Granollers.
Denominació: Educem.
Codi: 08017840.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Granollers.
Denominació: Maria Anna Mogas.
Codi: 08017827.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Balaguer.
Codi: 08018777.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Casal dels Àngels.
Codi: 08018352.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08018871.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Josep Obrer.
Codi: 08018601.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Manlleu.
Denominació: Casals-Gràcia.
Codi: 08039215.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Manlleu.
Denominació: El Carme-Vedruna.
Codi: 08019976.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.
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Municipi: Manlleu.
Denominació: La Salle Manlleu.
Codi: 08019952.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Codi: 08021107.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.
Subvenció denegada: 6.000,00 euros.
CD:  (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Gem.
Codi: 08021168.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021028.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Sant Antoni de Pàdua.
Codi: 08021089.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Premià de Mar.
Denominació: La Salle.
Codi: 08023256.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: La Salle Sant Celoni.
Codi: 08025745.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Denominació: El Carme.
Codi: 08027353.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08028552.

Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.
Subvenció denegada: 6.000,00 euros.
CD:  (3).

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Manent Rambla.
Codi: 08027766.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08027729.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Verge de les Neus.
Codi: 08027560.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Torelló.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08030546.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Denominació: Escorial.
Codi: 08030947.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 08030960.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08030911.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Denominació: Sant Miquel dels Sants.
Codi: 08030959.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08030881.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA

Municipi: Arbúcies.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17000184.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Cassà de la Selva.
Denominació: La Salle de Cassà.
Codi: 17000858.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Figueres.
Denominació: La Salle.
Codi: 17001191.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Denominació: Bell-lloc del Pla.
Codi: 17001590.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17001553.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Ripoll.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17003021.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Denominació: La Salle.
Codi: 17003653.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Torroella de Montgrí.
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 17003896.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Municipi: Balaguer.
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Codi: 25000811.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: La Seu d’Urgell.
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
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Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Tàrrega.
Denominació: Escola Pia de Tàrrega.
Codi: 25004474.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Municipi: Cambrils.
Denominació: Cardenal Vidal i Barraquer.
Codi: 43000755.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: El Vendrell.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43004761.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Reus.
Denominació: La Presentació.
Codi: 43002338.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Reus.
Denominació: Maria Cortina.
Codi: 43002375.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 43004554.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Denominació: Mare de Déu del Lledó.
Codi: 43004591.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE

Municipi: Tortosa.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08024686.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08028485.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Cultura Pràctica.
Codi: 08030017.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: El Cim.
Codi: 08029660.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Escola Pia de Terrassa.
Codi: 08029647.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Joaquina de Vedruna.
Codi: 08029611.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Martí.
Codi: 08029751.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
Codi: 08029881.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  15.000,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08029763.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.

Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08030111.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.000,00 euros.
Subvenció gener/juny 2007:  10.000,00 eu-
ros.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Denominació: Sant Antoni Maria Claret.
Codi: 08016501.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona.
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Lloret.
Codi: 08006477.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Marillac.
Codi: 08005485.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (3) i (4).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Molina.
Codi: 08010882.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08009685.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrado Corazón.
Codi: 08009156.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1), (2) i (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Francesc d’Assís.
Codi: 08005965.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: Badalona.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08000827.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Badalona.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08000499.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).
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Municipi: Calella.
Denominació: Freta.
Codi: 08035787.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (3).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Alegre.
Codi: 08018340.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: La Florida.
Codi: 08018376.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Lope de Vega.
Codi: 08018273.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Gervasi.
Codi: 08018391.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Manresa.
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Manresa.
Denominació: Oms i de Prat.
Codi: 08020085.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Manresa.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08020140.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Tordera.
Denominació: Brianxa.
Codi: 08030479.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (3).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Montagut.
Codi: 08031356.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1), (2) i (3).

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Anglès.
Denominació: Vall dels Àngels.
Codi: 17000147.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (1) i (3).

Municipi: Banyoles.
Denominació: Casa Nostra.
Codi: 17000299.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (2).

Municipi: Figueres.
Denominació: Paula Montal.
Codi: 17001206.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (2).

Municipi: Girona.
Denominació: Maristes Girona.
Codi: 17001589.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Girona.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 17001565.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Olot.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Puigcerdà.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002892.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (2).

Municipi: Salt.
Denominació: Vilagran.
Codi: 17003185.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17003291.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (1) i (3).

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 17003288.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Balaguer.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Lleida.
Denominació: Arabell.
Codi: 25005703.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (2).

Municipi: Lleida.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4).

Municipi: Lleida.
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (3).

Municipi: Lleida.
Denominació: Mirasan.
Codi: 25005697.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (3).

Municipi: Solsona.
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (4) i (5).

Municipi: Tàrrega.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Subvenció denegada: 18.000,00 euros.
CD:  (3) i (4).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Municipi: Sabadell.
Denominació: Escolàpies-Sant Josep de
Calasanç.
Codi: 08024613.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (1) i (2).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Ramon Pont.
Codi: 08030091.
Subvenció denegada: 12.000,00 euros.
CD:  (4).

(06.312.107)

RESOLUCIÓ EDU/3789/2006, de 20 de
novembre, de modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat Comercial Ca-
talà, de Barcelona.

Per la Resolució EDC/1393/2006, de 8 de
maig, per la qual es resol amb caràcter pro-
visional la renovació dels concerts educa-
tius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris (DOGC núm. 4632,
de 12.5.2006), es va concertar al centre
docent privat Comercial Català, de Bar-
celona, 1 unitat de segon curs de cicle for-
matiu de grau superior d’administració i fi-
nances (CFPS 0252), 1 unitat de primer i 1
unitat de segon curs de cicle formatiu de
grau superior d’educació infantil (CFPS
1752), i 1 unitat de primer i 1 unitat de segon
curs de cicle formatiu de grau superior de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques (CFPS 2252).

Per la Resolució EDU/2171/2006, de 22
de juny, que eleva a definitiva la Resolució
EDC/1393/2006, de 8 de maig, es va con-
firmar el concert educatiu aprovat provisio-
nalment per l’esmentada Resolució (DOGC
núm. 4666, de 30.6.2006).

Atès que aquest centre ha sol·licitat la re-
núncia de les unitats concertades del cicle
formatiu de grau superior de desenvolupa-
ment d’aplicacions informàtiques (CFPS
2252), ja que no tenen alumnes matriculats,
cal deixar sense efectes la concertació
d’aquestes unitats d’acord amb el que dis-
posa l’article 30 del Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius.

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

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del cen-
tre docent privat Comercial Català, de
Barcelona, amb codi 08044909, en el sen-
tit que s’especifica a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Aquesta modificació té efectes des de
l’inici del curs escolar 2006/2007.
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—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

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

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

Barcelona, 20 de novembre de 2006

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

ANNEX

CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFPS : G1 - G2.
G1: unitats concertades de cicle formatiu de grau
superior de primer curs.
G2: unitats concertades de cicle formatiu de grau
superior de segon curs.
CFPS 0252: administració i finances.
CFPS 1752: educació infantil.
CFPS 2252: desenvolupament d’aplicacions in-
formàtiques.

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat)
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Comercial Català.
Codi: 08044909.

Nivell educatiu i unitats concertades:
CFPS 0252: 0-1.
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 2252: 0-0.

(06.318.122)

RESOLUCIÓ EDU/3790/2006, de 17 de
novembre, per la qual es disposa el comen-
çament de les activitats de diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

Mitjançant el Decret 412/2006, de 31 d’oc-
tubre (DOGC núm. 4753, de 3.11.2006), es
crearen diversos col·legis d’educació infantil
i primària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord la disposició final del De-
cret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius;

Resolc:

Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil

i primària que es detallen a l’annex d’aques-
ta disposició, creats pel Decret 412/2006,
de 31 d’octubre, l’inici de la seva activitat
administrativa des de l’1 de juliol de 2006,
amb els termes que s’hi especifiquen.

Article 2
Els efectes acadèmics dels ensenyaments

que s’implanten són des de l’inici del curs
escolar 2006-2007.

Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres

Educatius i la Direcció General de Personal
Docent perquè adoptin les mesures com-
plementàries que exigeixi el funcionament
d’aquests nous col·legis d’educació infantil
i primària.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Unitat de població: Sant Andreu de la Bar-
ca.
Codi de centre: 08063758.
Adreça: av. de la Constitució / av. Pau Ne-
gre.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Sant Andreu de la
Barca II.

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Unitat de població:  Santa Coloma de
Cervelló.
Codi de centre: 08063771.
Adreça: av. de la Pau, 2.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Pla de les Vinyes.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Alt Penedès

Municipi: Olèrdola.
Unitat de població: Olèrdola.
Codi de centre: 08065597.
Adreça: c. de Rafael de Casanova, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica d’Olèrdola.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Unitat de població: Vilafranca del Penedès.
Codi de centre: 08064738.
Adreça: c. J. V. Foix, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica La Girada.

Comarca: Bages

Municipi: Castellnou de Bages.
Unitat de població: Castellnou de Bages.
Codi de centre: 08063862.
Adreça: urbanització Serrat, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Castellnou de
Bages.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.
Unitat de població: Sant Joan de Vilatorrada.
Codi de centre: 08062778.
Adreça: c. de Salvador Espriu, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ametllers.

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Unitat de població: Sant Vicenç de Caste-
llet.
Codi de centre: 08065263.
Adreça: pl. de la Generalitat, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Cal Soler.

Comarca: Garraf

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Unitat de població: Vilanova i la Geltrú.
Codi de centre: 08065275.
Adreça: av. de la Collada, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Vilanova i la
Geltrú II.

Comarca: Maresme

Municipi: Mataró.
Unitat de població: Mataró.
Codi de centre: 08064994.
Adreça: c. Figuera Major, 48.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Figuera Major.

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
Unitat de població: Sant Andreu de Lla-
vaneres.



Full de disposicions i actes administratius

3382

Codi de centre: 08066206.
Adreça: c. de Jaume Brutau, 4.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Sant Andreu de
Llavaneres.

Municipi: Vilassar de Mar.
Unitat de població: Vilassar de Mar.
Codi de centre: 08058374.
Adreça: c. de Santa Eulàllia, 99.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Vilassar de Mar.

Comarca: Osona

Municipi: Collsuspina.
Unitat de població: Collsuspina.
Codi de centre: 08065482.
Adreça: c. de la Mare de Déu de Montserrat,
3-5.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Collsuspina.

Comarca: Vallès Oriental

Municipi: Caldes de Montbui.
Unitat de població: Caldes de Montbui.
Codi de centre: 08065299.
Adreça: sector el Tint, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específ ica de Caldes de
Montbui.

Municipi: Canovelles.
Unitat de població: Canovelles.
Codi de centre: 08064805.
Adreça: c. Santa Madrona, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Canovelles.

Municipi: Granollers.
Unitat de població: Granollers.
Codi de centre: 08053391.
Adreça: c. de Santa Eulàlia, 16.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Lledoner.

Municipi: les Franqueses del Vallès.
Unitat de població: les Franqueses del
Vallès.
Codi de centre: 08064817.
Adreça: c. Camí de Can Jep, s/n.

Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Torre Pinós.

Municipi: Lliçà de Vall.
Unitat de població: Lliçà de Vall.
Codi de centre: 08060952.
Adreça: c. de l’Església, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Lliçà de Vall.

Municipi: Parets del Vallès.
Unitat de població: Parets del Vallès.
Codi de centre: 08063916.
Adreça: c. de Montserrat Roig, 5.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Parets del Vallès.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A TARRAGONA

Comarca: Baix Camp

Municipi: Cambrils.
Unitat de població: Cambrils.
Codi de centre: 43010581.
Adreça: c. Camí de la Marina, 1.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Cambrils III.

Municipi: Reus.
Unitat de població: Reus.
Codi de centre: 43010517.
Adreça: c. de Fuster Valdeperes, 5.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Reus 18.

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Cunit.
Unitat de població: Cunit.
Codi de centre: 43010815.
Adreça: c. La Selva, 36-38.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Cunit II.

Municipi: el Vendrell.
Unitat de població: Coma-ruga.
Codi de centre: 43010177.
Adreça: av. Parlament de Catalunya, 19.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.

Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Coma-ruga.

Municipi: el Vendrell.
Unitat de població: el Vendrell.
Codi de centre: 43010165.
Adreça: c. de l’Alt Penedès, s/n (Urbanitza-
ció Mas d’en Gual).
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica del Vendrell II.

Municipi: l’Arboç.
Unitat de població: l’Arboç.
Codi de centre: 43010384.
Adreça: av. Priorat, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica l’Arboç.

Comarca: Priorat

Municipi: la Vilella Baixa.
Unitat de població: la Vilella Baixa.
Codi de centre: 43010839.
Adreça: ctra. de Gratallops, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Llicorella.

Comarca: Tarragonès

Municipi: Altafulla.
Unitat de població: Altafulla.
Codi de centre: 43010402.
Adreça: c. La Portalada, 7.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Altafulla.

Municipi: Els Pallaresos.
Unitat de població: Els Pallaresos.
Codi de centre: 43010591.
Adreça: av. Catalunya, 12.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica dels Pallaresos.

Municipi: Tarragona.
Unitat de població: Tarragona.
Codi de centre: 43009230.
Adreça: c. de Joan Baptista Plana, 9.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Tarragona.

Municipi: Torredembarra.
Unitat de població: Torredembarra.
Codi de centre: 43010827.



3383

Núm. 1119

Adreça: antiga Carretera N 340, núm. 174.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Torredembarra.

Municipi: Vila-seca.
Unitat de població: Vila-seca.
Codi de centre: 43010530.
Adreça: c. de Santiago Rossinyol, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Vila-seca.

(06.317.122)

RESOLUCIÓ EDU/3791/2006, de 17 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
la Resolució de 23 d’octubre de 2006, del
recurs de reposició interposat per la titula-
ritat del centre docent privat concertat Sa-
grada Família, de Barcelona, contra la Re-
solució EDU/1629/2006, de 22 de maig.

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

D’acord amb l’annex d’aquesta Resolu-
ció, es va atorgar al centre Sagrada Famí-
lia, de Barcelona, amb codi 08007494, el
concert educatiu per a:

EINF: 3-3-3.
EPRI: 2-2-2-2-2-2.
ESO: 3-3-3-3.

Per la Resolució EDU/1629/2006, de 22
de maig (DOGC núm. 4642, de 26.5.2006),
que eleva a definitiva la Resolució EDC/639/
2006, de 14 de març, es va confirmar el
concert educatiu aprovat provisionalment
per l’esmentada Resolució.

Contra aquesta Resolució, el centre Sa-
grada Família va interposar un recurs de re-
posició, pel qual sol·licitava concert per a
una unitat més de primer curs d’educació
primària, que s’ha estimat per la Resolució
de 23 d’octubre de 2006.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 23
d’octubre de 2006, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Sagrada Família, de Barcelona, amb codi
08007494, contra la Resolució EDU/1629/
2006, de 22 de maig, per la qual s’eleva a
definitiva la Resolució EDC/639/2006, de 14
de març.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar una unitat més de primer curs d’educa-
ció primària per al curs 2006/2007.

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

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

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

(06.317.023)

RESOLUCIÓ EDU/3792/2006, de 21 de
novembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili del col·legi d’educació infantil i
primària les Fonts, de Gelida.

El col·legi d’educació infantil i primària Les
Fonts, de Gelida, amb codi de centre
08062754, ha estat ubicat provisionalment
a l’edifici situat al passeig de la Circumval·la-
ció, s/n, de Gelida (Alt Penedès).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels serveis territorials d’educació
i universitats corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infan-
til i primària les Fonts, de Gelida, amb codi
de centre 08062754, al c. Enric Prat de la
Riba, 9, de Gelida (Alt Penedès), amb efec-
tes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs escolar 2006-2007.

—2 El Serveis Territorials d’Educació i Uni-
versitats a Barcelona II (comarques) pren-
dran les mesures necessàries per a l’exe-
cució del que disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 21 de novembre de 2006

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

(06.310.060)

RESOLUCIÓ EDU/3781/2006, de 24 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
l’obertura de la convocatòria extraordinària,
es fixen el procediment i els terminis de pre-
sentació de les sol·licituds d’avaluació de
l’activitat investigadora del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes per a perí-
odes que hagin finalitzat com a màxim el 31
de desembre de 2005.

Atès que en data 21 de novembre de
2006 la Comissió d’Avaluació de la Recer-
ca de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya va aprovar
l’obertura de la convocatòria extraordinària
i va fixar el procediment i els terminis de pre-
sentació de les sol·licituds d’avaluació de
l’activitat investigadora del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes per a perí-
odes que hagin finalitzat com a màxim el 31
de desembre de 2005, d’acord amb els
articles 72 i 140.2.h) de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya i
els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya l’Acord
número 3, de 21 de novembre de 2006, de
la Comissió d’Avaluació de la Recerca, pel
qual s’obre la convocatòria extraordinària,
es fixa el procediment i els terminis de pre-
sentació de les sol·licituds d’avaluació de
l’activitat investigadora del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes per a perí-
odes que hagin finalitzat com a màxim el 31
de desembre de 2005, d’acord amb la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

Antoni Serra i Ramoneda
President

ACORD
número 3 de la Comissió d’Avaluació de la
Recerca, de 21 de novembre de 2006, pel
qual s’obre la convocatòria extraordinària,
es fixa el procediment i els terminis de pre-
sentació de les sol·licituds d’avaluació de
l’activitat investigadora del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes per a perí-
odes que hagin finalitzat com a màxim el 31
de desembre de 2005, d’acord amb la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
disposa que la Generalitat de Catalunya pot
establir, per al personal docent i investiga-
dor funcionari i contractat, retribucions ad-
dicionals per mèrits individuals de docèn-
cia, recerca i gestió, que s’assignen per mitjà
del consell social a proposta del consell de
govern, amb la valoració prèvia dels mèrits
mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya;

Atès que l’article 140.2.h) de la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, estableix que correspon a AQU
Catalunya l’avaluació de l’activitat desenvo-
lupada pels investigadors, i la valoració dels
mèrits individuals de recerca del personal
docent i investigador, funcionari i contrac-
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tat, per a l’assignació de complements re-
tributius, d’acord amb els articles 55 i 69
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats;

Atès que l’article 146.1 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
estableix que l’avaluació de l’activitat des-
envolupada pels investigadors i la valoració
dels mèrits individuals de recerca del per-
sonal docent i investigador és funció de la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya;

Atès el que estableix l’article 148.2 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya i atès allò que disposa l’acord
subscrit per AQU Catalunya i la Comissió
Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investi-
gadora (d’ara endavant, CNEAI), signat el
dia 3 de novembre de 2006, AQU Catalunya
reconeix les avaluacions realitzades per la
CNEAI de l’activitat investigadora del pro-
fessorat universitari que l’hagi sol·licitat;

Atès que, tal com disposa l’article 148.1
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, les comissions avalua-
dores de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya actuen amb
independència, la Comissió d’Avaluació de
la Recerca és competent per aprovar el
procediment per a l’avaluació de l’activitat
investigadora, d’acord amb l’article 17 del
Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel qual s’apro-
ven els Estatuts de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya.

D’acord amb la disposició transitòria pri-
mera del Decret 405/2006, de 24 d’octu-
bre, pel qual s’estableixen les retribucions
addicionals del personal docent i investiga-
dor funcionari i contractat de les universi-
tats públiques de Catalunya;

És per això que la Comissió d’Avaluació
de la Recerca

Acorda:

—1 Obrir la convocatòria extraordinària
d’avaluació de l’activitat investigadora del
personal docent i investigador, funcionari
i contractat, de les universitats públiques
catalanes per a períodes que hagin finalit-
zat com a màxim el 31 de desembre de
2005.

—2 Aprovar el procediment i els terminis
de presentació de les sol·licituds d’avalua-
ció de l’activitat investigadora del personal
docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes.

—3 Les sol·licituds es poden presentar
via telemàtica a través del portal Serveis i
Tràmits de la Generalitat de Catalunya
(http://www.cat365.net) o en suport paper.

—4 Que el president de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya doni publicitat d’aquest Acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i en garanteixi la seva difusió com a mínim
en català i castellà al web d’AQU Cata-
lunya.

ANNEX

Procediment per a l’avaluació de l’activitat
investigadora del personal docent i investi-
gador funcionari i contractat, d’acord amb
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universi-
tats de Catalunya, per a l’assignació de
complements retributius addicionals per a
períodes que hagin finalitzat com a màxim
el 31 de desembre de 2005.

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el

procediment per a l’avaluació dels mèrits in-
dividuals de l’activitat investigadora desen-
volupada pel personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats
públiques catalanes per a períodes que
hagin finalitzat com a màxim el 31 de de-
sembre de 2005 i obrir la convocatòria per
a la presentació de sol·licituds.

—2 Requisits dels sol·licitants
2.1 D’acord amb l’article 2 del Decret

405/2006, de 24 d’octubre, podran sol·li-
citar l’avaluació de l’activitat investigadora
per a l’assignació de complements retribu-
tius addicionals:

a) el personal docent i investigador fun-
cionari de carrera integrats en algun dels se-
güents cossos docents universitaris: cate-
dràtic/a d’universitat, professorat titular
d’universitat, catedràtic/a d’escola univer-
sitària i professorat titular d’escola universi-
tària;

b) les persones contractades a les uni-
versitats públiques catalanes en alguna de
les categories de professorat següents:
catedràtic/a, professorat agregat, professo-
rat col·laborador permanent que estigui en
possessió del títol de doctor, professorat
lector.

2.2 Les persones que es trobin en situ-
ació de comissió de serveis o serveis espe-
cials podran sotmetre a avaluació la seva
activitat investigadora, tot i que els drets
econòmics no es retribuiran fins el moment
de la seva reincorporació a la universitat en
règim de dedicació a temps complet.

2.3 El règim de dedicació ha de ser a
temps complet.

2.4 A aquesta convocatòria només s’hi
podran acollir les persones per a les quals
l’accés a la categoria que dóna dret a sol·li-
citar les retribucions addicionals s’hagi pro-
duït abans del 31 de desembre de 2005.
Els efectes econòmics corresponents seran
des de l’1 de gener de 2006.

—3 Documentació i formalització de les
sol·licituds

3.1 Les sol·licituds es poden presentar
en suport paper o telemàticament a través
del portal Serveis i Tràmits de la Generalitat
de Catalunya. Independentment de la via
emprada els sol·licitants hauran de presen-
tar, en cadascun dels casos que s’exposen,
la següent documentació:

3.1.1 El personal docent i investigador
funcionari que hagi sol·licitat l’avaluació de
la seva activitat investigadora a la CNEAI:

3.1.1.1 En la presentació en suport pa-
per:

a) L’imprès de sol·licitud per duplicat de-
gudament complimentat i signat.

b) Còpia del document acreditatiu de la
identitat de la persona.

c) Còpia del resultat de l’avaluació o ava-
luacions obtingudes de la seva activitat
investigadora per part de la CNEAI que cor-
responguin als períodes d’avaluació sol·li-
citats a l’Agència.

3.1.1.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà registrar-se prèviament al por-

tal Serveis i Tràmits de la Generalitat de
Catalunya.

b) Emplenar degudament la sol·licitud
c) Còpia del resultat de l’avaluació o ava-

luacions obtingudes de la seva activitat in-
vestigadora per part de la CNEAI que corres-
ponguin als períodes d’avaluació sol·licitats
a l’Agència, en format pdf.

3.1.2 El personal docent i investigador
contractat esmentat en el punt 2.b i el per-
sonal docent i investigador funcionari que
no hagi sol·licitat l’avaluació de la seva ac-
tivitat investigadora a la CNEAI:

3.1.2.1 En la presentació en suport pa-
per:

a) L’imprès de sol·licitud per duplicat de-
gudament complimentat i signat.

b) Còpia del document acreditatiu de la
identitat de la persona

c) El curriculum vitae normalitzat abreu-
jat signat, en suport paper per triplicat i
també en suport electrònic, en què el sol·li-
citant farà constar, per al període de sis anys
sotmès a avaluació les aportacions que
consideri més rellevants fins a un màxim de
cinc.

S’entendrà per aportació qualsevol uni-
tat classificable en algun dels criteris d’ava-
luació a què fa referència l’apartat 7. A les
cites de totes les aportacions s’haurà de fer
constar les dades necessàries per a la seva
localització i identificació.

Cada aportació anirà acompanyada d’un
breu resum, d’un màxim de 150 paraules,
que contingui els objectius i resultats més
rellevants de la investigació. Es podran
substituir els resums individuals per un de
sol que faci referència a totes les contribu-
cions.

S’hauran d’aportar els indicis de qualitat
de la recerca a què fa referència l’article 7.4
de l’Ordre de 2 de desembre de 1994,
publicada en el BOE de 3 de desembre de
1994.

En el cas que les aportacions siguin fruit
d’una obra col·lectiva, cadascun dels autors
podrà incorporar la investigació esmentada
en el seu currículum, fent constar en els cor-
responents resums la contribució personal
al treball col·lectiu.

Quan l’aportació sigui una patent s’haurà
d’incorporar l’informe corresponent a l’es-
tat de la tècnica.

d) Curriculum vitae normalitzat complet,
signat, en format paper per triplicat i també
en format electrònic.

e) Full de serveis actualitzat del període
que sol·liciti l’avaluació en què consti el
règim de dedicació del sol·licitant en aquell
període.

f) Si la investigació s’ha dut a terme en
un centre que no figura en el full de serveis
s’haurà d’adjuntar una còpia dels contrac-
tes, nomenaments, credencials de becari o
documents similars.

3.1.2.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà registrar-se prèviament al por-
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tal Serveis i Tràmits de la Generalitat de
Catalunya.

b) Emplenar degudament la sol·licitud.
c) El curriculum vitae normalitzat abreu-

jat en format pdf amb les mateixes consi-
deracions exposades en el punt 3.1.2.1.c).

d) Curriculum vitae normalitzat complet
en format pdf.

e) Full de serveis actualitzat del període
que sol·liciti l’avaluació en què consti el
règim de dedicació del sol·licitant en aquell
període en format pdf.

f) Si la investigació s’ha dut a terme en
un centre que no figura en el full de serveis
s’haurà d’adjuntar una còpia dels contrac-
tes, nomenaments, credencials de becari o
documents similars en format pdf.

g) La documentació requerida en el punt
3.1.2.2.c) diferent del curriculum vitae abreu-
jat s’haurà d’annexar com a documentació
adjunta a l’igual que la documentació reque-
rida en el punt 3.1.2.2.f).

3.2 Els impresos de sol·licitud es poden
obtenir al web http://www.aqucatalunya.cat,
a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya (Via Laietana, 28, 5a
planta, 08003 Barcelona) i al Departament
d’Universitats i Educació de la Generalitat
de Catalunya (Via Laietana 33, 6a planta,
08003 Barcelona) així com a través del portal
Serveis i  Tràmits de la General i tat de
Catalunya (http://www.cat365.net) a l’apar-
tat d’educació i formació.

3.3 En la sol·licitud, cal formular-hi una
declaració responsable de la veracitat de les
dades al·legades i de tota la documentació
aportada per la persona sol·licitant, que s’hi
ha de detallar. Així, també s’hi ha de fer
constar que la manca de veracitat de la
informació o documentació necessària per
a l’emissió de l’acreditació de recerca com-
porta la seva invalidesa a tots els efectes.

3.4 L’Agència demanarà a les persones
interessades que esmenin o completin la
sol·licitud i/o la documentació quan no s’ha-
gi presentat o quan sigui incompleta. En cas
que la persona interessada no aporti la in-
formació i/o la documentació sol·licitada, en
un termini de 10 dies des de la seva notifi-
cació, s’entendrà que desisteix de la seva
sol·licitud.

3.5 Les persones interessades poden
sol·licitar informació a l’adreça de correu
electrònic professorat@aqucatalunya.org.

—4 Convocatòria
Exclusivament per als períodes que ha-

gin finalitzat com a màxim el 31 de desem-
bre de 2005 s’estableix la convocatòria
següent:

1. Per al personal docent i investigador
contractat i funcionari del 8 de gener de
2007 al 26 de gener de 2007, ambdós in-
closos.

—5 Terminis i informació
5.1 El resultat de l’avaluació de l’activi-

tat investigadora es notificarà en un termini
màxim de sis mesos a comptar des de
l’obertura de la convocatòria esmentada.

5.2 Les persones interessades podran
obtenir informació de l’estat de la seva sol·-
licitud a través del portal Serveis i Tràmits
de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça
electrònica professorat@aqucatalunya.org,

al telèfon 93.268.89.50 o a l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

—6 Òrgans competents
6.1 La Comissió d’Avaluació de la Re-

cerca desenvolupa la seva activitat mitjan-
çant comissions específiques, constituïdes
en els diferents àmbits del coneixement
d’acord amb el que estableix l’article 147.1
de la Llei d’universitats de Catalunya.

6.2 Serà la Comissió d’Avaluació de la
Recerca i les seves comissions específiques
les que assignaran les sol·licituds als dife-
rents àmbits. Els àmbits de coneixement són
els següents: humanitats; ciències socials;
ciències; ciències de la vida; ciències mèdi-
ques i de la salut i enginyeria i arquitectura.

6.3 El resultat de l’avaluació de l’activi-
tat investigadora l’acorda la comissió espe-
cífica que correspongui. Els acords, que no
exhaureixen la via administrativa, poden ser
objecte de recurs d’alçada davant el/la pre-
sident/a de la Comissió d’Avaluació de la
Recerca en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva notificació, de con-
formitat amb el que preveu l’article 29 dels
Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya. La reso-
lució que resolgui el recurs d’alçada exhau-
reix la via administrativa.

6.4 L’avaluació de l’activitat investigado-
ra està gravada amb una taxa per l’import
fixat a la normativa vigent. El pagament de
la taxa es pot fer efectiu mitjançant targeta
de crèdit o carta de pagament a través del
portal Serveis i Tràmits de la Generalitat de
Catalunya o per transferència bancària en
un termini de 10 dies des de la presentació
de la sol·licitud al número de compte se-
güent: 2013-0500-17-0213546947 (codi
Swift: CESCESBBXXX, codi IBAN: ES61
2013 0500 1702 1354 6947).

—7 Avaluació
7.1 En l’avaluació de l’activitat investiga-

dora del personal docent i investigador funci-
onari i contractat en les universitats públiques
catalanes es valoraran els mèrits i l’experièn-
cia investigadora d’acord amb els criteris pu-
blicats per la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca al DOGC (Resolució EDU/3752/2006,
DOGC núm. 4769, de 27.11.2006) i que tam-
bé es poden consultar a la pàgina web d’AQU
Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat).

7.2 L’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya ha subscrit
un acord, el dia 3 de novembre de 2006,
amb la CNEAI pel qual AQU Catalunya re-
coneix les avaluacions realitzades per la
CNEAI de l’activitat investigadora del pro-
fessorat universitari que l’hagi sol·licitat.

—8 Determinació dels trams
8.1 Per a la determinació de cada tram

avaluable es procedirà de la manera se-
güent:

a) Cada tram ha d’abastar sis anys d’in-
vestigació.

b) Per anys s’entenen anys naturals com-
plets (de l’1 de gener al 31 de desembre);
únicament les fraccions anuals iguals o
superiors a vuit mesos es computaran com
a any natural.

c) Els anys que componen un tram po-
den, o no, ser consecutius, excepte en el

supòsit d’avaluació única a la qual es refe-
reix l’apartat següent; en aquest darrer cas
han de ser necessàriament consecutius.

8.2 Les persones interessades que
sol·licitin l’avaluació per primera vegada po-
dran demanar a la Comissió d’Avaluació de
la Recerca l’avaluació única de l’activitat in-
vestigadora desenvolupada fins al 31 de de-
sembre de 2001 per al personal docent i in-
vest igador funcionar i ,  i  f ins a l  31 de
desembre de 2002 per al personal docent
i investigador contractat. En aquest supò-
sit, la corresponent sol·licitud d’avaluació de
l’activitat investigadora haurà d’incloure tots
els serveis prestats fins a les dates indica-
des anteriorment que la persona interessa-
da desitgi sotmetre a avaluació. Els trams
complets no sotmesos a aquesta avaluació
única per la persona interessada no podran
ser objecte d’avaluacions posteriors.

A l’efecte de l’avaluació única esmenta-
da, la Comissió d’Avaluació de la Recerca
avaluarà conjuntament tota l’activitat inves-
tigadora presentada i determinarà els trams
que procedeixin respectant els criteris es-
tablerts en aquesta Resolució.

8.3 En una sol·licitud diferent d’aquella
a la qual es refereix l’apartat 8.2, les perso-
nes interessades podran incorporar i sotme-
tre a avaluació, independentment, el tram
que pogués resultar d’acumular la resta
d’activitat investigadora anterior al 31 de
desembre de 2001 (personal docent i inves-
tigador funcionari) o al 31 de desembre de
2002 (personal docent i investigador con-
tractat) i la realitzada amb posterioritat en
anys naturals complets. En tot cas, aques-
ta resta ha d’estar necessàriament referida
a períodes inferiors a sis anys i posteriors al
final de l’últim tram inclòs en l’avaluació
única, i el període sotmès ha de finalitzar
com a màxim el 31 de desembre de 2005.

8.4 Correspon a cada sol·licitant deter-
minar, en la primera sol·licitud d’avaluació
que formuli, l’any a partir del qual sol·licita
l’avaluació de l’activitat investigadora. De-
terminada aquesta data per la persona in-
teressada, l’activitat realitzada amb anteri-
oritat no podrà ser al·legada ni tinguda en
compte, qualsevol que sigui la seva dimen-
sió temporal, a l’efecte d’avaluacions futu-
res.

8.5 El període comprès entre dos trams
sotmesos a avaluació i respecte del qual la
persona interessada no hagi presentat sol·li-
citud no podrà ser al·legat ni tingut en comp-
te, qualsevol que sigui la seva dimensió
temporal, a l’efecte d’avaluacions posteri-
ors.

8.6 En el cas que el tram d’investigació
sol·licitat s’hagi format amb anys no conse-
cutius, seran aplicades les previsions de
l’apartat anterior per a aquells períodes res-
pecte dels quals la persona interessada no
hagi presentat sol·licitud.

8.7 En la sol·licitud d’avaluació única a
què es refereix l’apartat 8.2 les persones in-
teressades podran incloure els mèrits de
recerca de tota la seva trajectòria acadèmi-
ca i/o de recerca. Els efectes econòmics
dels trams reconeguts dependran d’allò que
disposi la normativa vigent.

8.8 En el cas d’avaluació desfavorable,
la persona sol·licitant podrà presentar en
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anys posteriors una nova sol·licitud d’ava-
luació, en què podrà incloure fins a cinc dels
sis anys avaluats negativament, i almenys
un any haurà de ser posterior al darrer any
del període avaluat negativament.

8.9 En el cas del personal docent i in-
vestigador funcionari que hagi sotmès la
seva activitat investigadora a l’avaluació de
la CNEAI i que també la sotmeti a l’avalua-
ció d’AQU Catalunya per a l’obtenció dels
complements addicionals de recerca, hau-
rà de fer coincidir els períodes temporals
d’aquests trams amb els períodes corres-
ponents avaluats per la CNEAI.

—9 Notificació de l’avaluació
9.1 El resultat de l’avaluació de l’activi-

tat investigadora es notificarà a través de
qualsevol mitjà legal que permeti tenir cons-
tància de la seva recepció per part de la per-
sona sol·licitant.

9.2 La notificació es podrà practicar uti-
litzant mitjans telemàtics d’acord amb el que
estableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sempre que les perso-
nes interessades hagin assenyalat aquest
mitjà com a preferent o hagin consentit
expressament la seva utilització.

—10 Protecció de les dades de caràcter
personal

En relació amb les dades de caràcter per-
sonal que coneguin en l’exercici de les se-
ves funcions, la Comissió d’Avaluació de
la Recerca i les comissions específiques
corresponents vetllaran pel ple respecte
dels drets de les persones interessades i
per l’estricte compliment de les obligaci-
ons que imposa la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter
personal.

Les dades de caràcter personal que
s’han de facilitar per a l’avaluació de l’ac-
tivitat investigadora del personal docent i
investigador contractat de les universitats
públiques catalanes, així com el resultat
d’aquestes, s’inclouran en el fitxer auto-
matitzat de gestió de l’avaluació de l’ac-
tivitat investigadora. AQU Catalunya po-
drà cedir totalment o parcialment les
dades dels sol·licitants i els resultats ob-
tinguts a les universitats, al departament
competent en matèria d’universitats i a
altres institucions públiques per tal d’agi-
l i tzar els processos de retr ibució dels
complements addicionals per mèrits de re-
cerca del personal docent i investigador
funcionari i contractat.

La persona sol·licitant podrà exercir, res-
pecte de les seves dades, els drets recone-
guts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràc-
ter personal, i particularment, els drets d’ac-
cés, rectificació o cancel·lació de dades i
oposició, si resultés pertinent, així com el
de revocació del consentiment per a la
cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrà
exercir la persona sol·licitant mitjançant
sol·licitud escrita i signada dirigida a AQU
Catalunya.

(06.325.024)

RESOLUCIÓ EDU/3788/2006, de 23 d’oc-
tubre, d’adscripció amb destinació definiti-
va de diverses funcionàries del cos de mes-
tres.

Per la Resolució EDC/340/2006, de 14 de
febrer (DOGC núm. 4578, de 22.2.2006), es
va crear, amb efectes acadèmics i adminis-
tratius a partir de l’inici del curs escolar
2005-2006, una zona escolar rural al
Solsonès, amb número de codi 25009009,
amb seu a l’edifici dels serveis educatius,
carrer de Francesc Ribalta, s/n, de Solsona,
per fusió de la zona escolar rural El Solsonès
Nord, amb codi 25008510, i la zona escolar
rural El Solsonès Sud, amb codi 25008522.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres comptaran, a efectes
d’antiguitat al centre de destinació, la ge-
nerada en el centre d’origen.

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva les
funcionàries que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució als llocs de treball que
s’hi indiquen, amb efectes del dia 1 de se-
tembre de 2005.

—2 Mantenir a la ZER El Solsonès, de Sol-
sona, l’antiguitat que tenien aquestes fun-
cionàries docents a la ZER El Solsonès Nord
i a la ZER El Solsonès Sud.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el subdi-
rector general de Plantilles, Provisió i Nòmi-
nes en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 d’octubre de 2006

p. s. (Resolució EDU/2838/2006,
DOGC de 6.9.2006)

Joan Martí García
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A LLEIDA

ZER El Solsonès
Codi 25009009 - Solsona
Creada per fusió de la ZER El Solsonès
Nord, amb codi 25008510, i la ZER El
Solsonès Sud, amb codi 25008522, amb-
dues de Solsona.

Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:

NIF: 39304725W.
Nom i cognoms: Àngela Solé Regués.
Especialitat: educació primària, anglès.

NIF: 78149266G.
Nom i cognoms: M. Mercè Codina Carol.
Especialitat: educació primària, anglès.

NIF: 78149630T.
Nom i cognoms: Sílvia Cardona Vilella.
Especialitat: educació primària, educació fí-
sica.

NIF: 39337265C.
Nom i cognoms: Marta Barrera Vilà.
Especialitat: educació primària, música.

(06.307.084)

RESOLUCIÓ EDU/3782/2006, de 24 de
novembre, per la qual es dóna publicitat al
procediment i la certificació de la valoració
dels mèrits individuals docents i de gestió
del personal docent i investigador funcio-
nari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre
de 2005.

Atès que en data 22 de novembre de
2006 la Comissió Específica per a la Valo-
ració dels Mèrits i Activitats Individuals de
la Comissió d’Avaluació de la Qualitat, d’ara
endavant CEMAI, de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya, d’ara endavant AQU Catalunya, va
aprovar el procediment i la certificació de la
valoració dels mèrits individuals docents i
de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats pú-
bliques catalanes, meritats fins al 31 de
desembre de 2005, per a l’assignació de les
retribucions addicionals,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya l’Acord
número 2, de 22 de novembre de 2006, de
la Comissió Específica per a la Valoració dels
Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, pel qual s’aprova el procediment
i la certificació de la valoració dels mèrits
individuals docents i de gestió del personal
docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes, me-
ritats fins al 31 de desembre de 2005, per
a l’assignació de les retribucions addicio-
nals.
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Núm. 1119

Barcelona, 24 de novembre de 2006

Antoni Serra i Ramoneda
President

ACORD
número 2 de la Comissió Específica per a la
Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya, de 22 de novembre
de 2006, pel qual s’aprova el procediment
i la certificació de la valoració dels mèrits
individuals docents i de gestió del personal
docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes,
meritats fins al 31 de desembre de 2005,
per a l’assignació de les retribucions addi-
cionals

Per acord del Consell Interuniversitari de
Catalunya, l’any 2002 es va iniciar el pro-
cés d’avaluació docent del professorat de
les universitats públiques catalanes. Així ma-
teix, AQU Catalunya, amb la col·laboració
de les universitats i el departament compe-
tent en matèria d’universitats, va impulsar
el model d’avaluació docent que recullen els
manuals d’avaluació docent, certificats per
AQU Catalunya, que són d’aplicació en
l’avaluació dels mèrits docents del perso-
nal docent i investigador.

D’altra banda, AQU Catalunya treballa per
definir un marc de referència que permeti
disposar d’un model d’avaluació de l’activi-
tat de gestió del personal docent i investi-
gador. Per aquesta raó, s’han establert unes
instruccions específiques d’avaluació i cer-
tificació dels mèrits de gestió del personal
docent i investigador.

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, es-
tableix que el Govern de la Generalitat pot
establir, per al personal docent i investiga-
dor funcionari i contractat, retribucions ad-
dicionals per mèrits docents, investigadors
i de gestió, que s’assignen per mitjà del
consell social a proposta del consell de go-
vern, amb la valoració prèvia dels mèrits
mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya;

Atès que l’article 140.2.j) en relació amb
l’article 144 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya, disposa
que correspon a la Comissió d’Avaluació de
la Qualitat la valoració dels mèrits individu-
als docents i de gestió del personal docent
i investigador funcionari i contractat, per a
l’assignació dels complements retributius
d’acord amb els articles 55 i 69 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats;

Atès que la Comissió d’Avaluació de la
Qualitat va delegar a la CEMAI la funció es-
mentada segons l’Acord número 4 de la
sessió del dia 11 de juny de 2003;

Atès que, tal com estableix l’article 148.1
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, les comissions avalua-
dores de l’Agència per a la Qualitat del Siste-

ma Universitari de Catalunya actuen amb in-
dependència, la CEMAI ha aprovat el pro-
cediment esmentat.

D’acord amb la disposició transitòria pri-
mera del Decret 405/2006, de 24 d’octu-
bre, pel qual s’estableixen les retribucions
addicionals del personal docent i investiga-
dor funcionari i contractat de les universi-
tats públiques de Catalunya;

És per això que la Comissió Específica per
a la Valoració dels Mèrits i Activitats Indivi-
duals acorda:

Aprovar el procediment i la certificació de
la valoració dels mèrits individuals docents
i de gestió del personal docent i investiga-
dor funcionari i contractat de les universi-
tats públiques catalanes, meritats fins al 31
de desembre de 2005, per a l’assignació de
les retribucions addicionals, que consten a
l’annex d’aquesta Resolució.

ANNEX

Procediment i certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del per-
sonal docent i investigador funcionari i con-
tractat de les universitats públiques catala-
nes, meritats fins al 31 de desembre de
2005, per a l’assignació de les retribucions
addicionals.

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el

procediment i la certificació de la valoració
dels mèrits individuals docents i de gestió
del personal docent i investigador funcionari
i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre
de 2005, per a l’assignació de les retribuci-
ons addicionals.

—2 Sol·licituds
El personal docent i investigador funcio-

nari i contractat de les universitats públiques
de Catalunya, d’acord amb les condicions
i els requisits que estableix el Decret 405/
2006, de 24 d’octubre, pot sol·licitar davant
el rector o rectora de la universitat l’avalu-
ació de la seva activitat docent d’acord amb
les instruccions del punt 3, i l’avaluació de
la seva activitat de gestió segons les ins-
truccions del punt 4.

La universitat farà públiques, amb sufici-
ent antelació, les instruccions o indicacions
pertinents sobre la presentació i tramitació
de les sol·licituds.

—3 Instruccions per a l’avaluació i certifi-
cació de l’activitat docent

3.1 Instruccions per a l’avaluació de
l’activitat docent.

Per a l’avaluació de l’activitat docent del
personal docent i investigador, les universi-
tats públiques catalanes aplicaran els res-
pectius manuals d’avaluació docent vigents
en la data de publicació d’aquest Acord i
certificats per AQU Catalunya.

La universitat trametrà, abans del 31 de
maig de 2007, a AQU Catalunya els infor-
mes d’avaluació de l’activitat docent del
personal docent i investigador, d’acord amb
el model d’informe d’avaluació que es pu-

blicarà a la pàgina web d’AQU Catalunya
(http://www.aqucatalunya.cat) durant el mes
de desembre de 2006.

3.2 Certificació.
La CEMAI certificarà els informes d’ava-

luació de l’activitat docent del personal
docent i investigador emesos per la univer-
sitat, d’acord amb el model d’informe d’ava-
luació esmentat.

En el procés de certificació la CEMAI pot
sol·licitar a la universitat proves documen-
tals del procés d’avaluació.

—4 Instruccions per a l’avaluació i certifi-
cació de l’activitat de gestió

4.1 Instruccions per a l’avaluació de
l’activitat de gestió.

a) La universitat constatarà els períodes
de gestió, així com el tipus de tasques de
gestió realitzades per cada sol·licitant.

b) La universitat assignarà els punts
d’acord amb el que estableix el Decret 405/
2006, de 24 d’octubre.

c) La universitat haurà d’establir l’estruc-
tura i la composició de l’òrgan d’avaluació.

d) Aquest òrgan emetrà el judici valora-
tiu de les tasques de gestió dutes a terme
pel sol·licitant.

e) La universitat trametrà, abans del 31 de
maig de 2007, a AQU Catalunya els informes
d’avaluació de l’activitat de gestió del per-
sonal docent i investigador, tant pel que fa
als mèrits de gestió que estableix l’article 6.5
del Decret 405/2006, de 24 d’octubre, com
a la resta de mèrits de gestió, d’acord amb
els models d’informe d’avaluació que es
publicaran a la pàgina web d’AQU Catalunya
(http://www.aqucatalunya.cat) durant el mes
de desembre de 2006.

4.2 Certificació.
La CEMAI certificarà els informes d’ava-

luació de l’activitat de gestió que complei-
xin les instruccions esmentades anterior-
ment i el que estableix el Decret 405/2006.
S’haurà d’especificar, especialment, el com-
pliment de l’article 5.2.c) del Decret esmen-
tat.

En el procés de certificació la CEMAI pot
sol·licitar a la universitat proves documen-
tals del procés d’avaluació.

(06.325.199)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
3772/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments

c) Número d’expedient: 3772/06.

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

ment de 72 videoprojectors portàtils per a
centres de formació de persones adultes
dependents del Departament d’Educació i
Universitats.

b) Termini d’execució: 1 setmana des de
la signatura del contracte.
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—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 67.680,00 euros, (IVA inclòs).

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

—6 Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica i financera:
a) Justificant de l’existència d’una asse-

gurança d’indemnització per riscos profes-
sionals.

b) Declaració relativa a la xifra de nego-
cis global anual de l’empresa en el curs dels
últims 3 exercicis .

Solvència tècnica:
a) Relació dels principals subministra-

ments realitzats per l’empresa durant els
darrers tres exercicis, indicant el seu import,
dates i beneficiaris públics o privats.

b) Descripció de l’equip tècnic, mesures
aportades pel subministrador per assegu-
rar la qualitat i els mitjans d’estudi i inves-
tigació de l’empresa.

—7 Criteris de Valoració:
Proposició econòmica: fins a 40 punts
Característiques tècniques i funcionals:

fins a 40 punts
Característiques i millores de la garantia

i suport tècnic associat als equips: fins a 20
punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021

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

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

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

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: De dilluns a dijous 18:00 ho-
res i divendres 14:00 hores

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

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

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

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

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i

anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

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

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

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

e) Hora: 10.00 h.

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

—12 Presentació de mostres: el que s’es-
pecifica a la clàusula 8.2.3 del Plec de Clàu-
sules Administratives Particulars.

Barcelona, 15 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.326.062)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0010/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0010/07.

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

pliació de 2 aules infantils al CEIP Santa
Maria de Cervelló (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 6 mesos.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 212.079,16 euros, IVA inclòs,

supeditat a la condició suspensiva d’exis-
tència de crèdit adequat i suficient al pres-
supost per a l’any 2007.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació
Grup: C, subgrup: Complet, Categoria: d.

Les empreses estrangeres comunitàries
no classificades hauran de presentar els do-
cuments acreditatius de solvència econòmi-
ca, financera i tècnica que figura a l’apartat
G del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts:

fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts,

dels quals fins a 6 punts per mitjans perso-
nals; fins a 6 punts, per relació dels mitjans
materials i fins a 3 punts pel programa de
treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

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

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

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

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 9.00 a 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

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

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

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

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

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

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

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

versitats-Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals des de l’ende-

mà de l’acabament del termini de presenta-
ció de les proposicions. Si el dia d’obertura
de proposicions és dissabte o festiu, el ter-
mini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 16 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.324.070)

RESOLUCIÓ EDU/3813/2006, de 27 de
novembre, per la qual es dóna publicitat al
procediment i els terminis de presentació de
les sol·licituds d’avaluació de l’activitat in-
vestigadora del personal docent i investiga-
dor funcionari i contractat, per a períodes
que hagin finalitzat com a màxim el 31 de
desembre de 2006.

Atès que en data 21 de novembre de
2006 la Comissió d’Avaluació de la Recer-
ca de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya va aprovar el
procediment i els terminis de presentació de
les sol·licituds d’avaluació de l’activitat in-
vestigadora desenvolupada pel personal
docent i investigador funcionari i contrac-
tat, per a l’assignació de retribucions addi-
cionals, per a períodes que hagin finalitzat
com a màxim el 31 de desembre de 2006
d’acord amb l’article 55 i 69 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’univer-
sitats i l’article 140.1.h) de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya l’Acord
número 4 de 21 novembre de 2006 de la
Comissió d’Avaluació de la Recerca, per la
qual s’aprova el procediment i els terminis
de presentació de les sol·licituds d’avalua-
ció de l’activitat investigadora del personal
docent i investigador funcionari i contrac-
tat, per a períodes que hagin finalitzat com
a màxim el 31 de desembre de 2006,
d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

Antoni Serra i Ramoneda
President

ACORD
número 4 de la Comissió d’Avaluació de la
Recerca, de 21 de novembre de 2006, per
la qual s’aprova el procediment i els termi-
nis de presentació de les sol·licituds d’ava-
luació de l’activitat investigadora del perso-
nal docent i investigador funcionari i con-
tractat, per a períodes que hagin finalitzat
com a màxim el 31 de desembre de 2006,
d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya.

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya dis-
posa que la Generalitat de Catalunya pot
establir, per al personal docent i investiga-
dor funcionari i contractat, retribucions ad-
dicionals per mèrits individuals de docèn-
cia, recerca i gestió, que s’assignen per mitjà
del consell social a proposta del consell de
govern, amb la valoració prèvia dels mèrits
mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya;

Atès que l’article 140.2.h) de la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, estableix que correspon a AQU
Catalunya l’avaluació de l’activitat desenvo-
lupada pels investigadors, i la valoració dels
mèrits individuals de recerca del personal
docent i investigador, funcionari i contrac-
tat, per a l’assignació de complements re-
tributius, d’acord amb els articles 55 i 69
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats;

Atès que l’article 146.1 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
estableix que l’avaluació de l’activitat des-
envolupada pels investigadors i la valoració
dels mèrits individuals de recerca del per-
sonal docent i investigador és funció de la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya;

Atès el que estableix l’article 148.2 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya i atès l’acord subscrit per AQU
Catalunya i la Comissió Nacional d’Avalua-
ció de l’Activitat Investigadora (d’ara enda-
vant, CNEAI), signat el dia 3 de novembre
de 2006, segons el qual AQU Catalunya
reconeix les avaluacions realitzades per la
CNEAI de l’activitat investigadora del pro-
fessorat universitari que l’hagi sol·licitat;

Atès que, tal com disposa l’article 148.1
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, les comissions avalua-
dores de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya actuen amb
independència, la Comissió d’Avaluació de
la Recerca és competent per aprovar el pro-
cediment per a l’avaluació de l’activitat in-
vestigadora, d’acord amb l’article 17 del
Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel qual s’apro-
ven els Estatuts de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya;

D’acord amb el Decret 405/2006, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les retri-
bucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques de Catalunya;

És per això que la Comissió d’Avaluació
de la Recerca

Acorda:

—1 Aprovar el procediment per a l’avalu-
ació de l’activitat investigadora del perso-
nal docent i investigador, funcionari i con-
tractat, de les universitats públiques catala-
nes per a períodes que hagin finalitzat com
a màxim el 31 de desembre de 2006.

—2 Les sol·licituds es poden presentar
via telemàtica a través del portal Serveis i

Tràmits de la Generalitat de Catalunya
(http://www.cat365.net) o en suport paper.

—3 Que el president de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya doni publicitat del present Acord al
DOGC, i en garanteixi la seva difusió com a
mínim en català i castellà al web d’AQU
Catalunya.

ANNEX

Procediment per a l’avaluació de l’activitat
investigadora del personal docent i investi-
gador, funcionari i contractat, d’acord amb
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universi-
tats de Catalunya, per a l’assignació de
complements retributius addicionals per a
períodes que hagin finalitzat com a màxim
el 31 de desembre de 2006.

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el

procediment per al reconeixement dels
mèrits individuals de l’activitat investigado-
ra desenvolupada pel personal docent i in-
vestigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes i obrir la
convocatòria per a la presentació de sol·-
licituds.

—2 Requisits dels sol·licitants
2.1 D’acord amb l’article 2 del Decret

405/2006, de 24 d’octubre, podran sol·-
licitar l’avaluació de l’activitat investigadora
per a l’assignació de complements retribu-
tius addicionals:

a) el personal docent i investigador fun-
cionari de carrera integrats en algun dels se-
güents cossos docents universitaris: cate-
dràtic/a d’universitat, professorat titular
d’universitat, catedràtic/a d’escola univer-
sitària i professorat titular d’escola universi-
tària;

b) les persones contractades a les uni-
versitats públiques catalanes en alguna de
les categories de professorat següents:
catedràtic/a, professorat agregat, professo-
rat col·laborador permament que estigui en
possessió del títol de doctor, professorat
lector

2.2 Les persones que es trobin en situ-
ació de comissió de serveis o serveis espe-
cials podran sotmetre a avaluació la seva
activitat investigadora, tot i que els drets
econòmics no es retribuiran fins el moment
de la seva reincorporació a la universitat en
règim de dedicació a temps complet.

2.3 El règim de dedicació ha de ser a
temps complet.

—3 Documentació i formalització de les
sol·licituds

3.1 Les sol·licituds es poden presentar
en suport paper o telemàticament a través
del portal Serveis i Tràmits de la Generalitat
de Catalunya. Independentment de la via
emprada els sol·licitants hauran de presen-
tar, en cadascun dels casos que s’exposen,
la següent documentació:

3.1.1 El personal docent i investigador
funcionari que hagi sol·licitat l’avaluació de
la seva activitat investigadora a la CNEAI:

3.1.1.1 En la presentació en suport pa-
per:
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a) L’imprès de sol·licitud per duplicat de-
gudament complimentat i signat.

b) Còpia del document acreditatiu de la
identitat de la persona.

c) Còpia del resultat de l’avaluació o
avaluacions obtingudes de la seva activi-
tat investigadora per part de la CNEAI que
corresponguin als períodes d’avaluació
sol·licitats a l’Agència.

3.1.1.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà registrar-se prèviament al por-

tal Serveis i Tràmits de la Generalitat de
Catalunya.

b) Emplenar degudament la sol·licitud
c) Còpia del resultat de l’avaluació o

avaluacions obtingudes de la seva activi-
tat investigadora per part de la CNEAI que
corresponguin als períodes d’avaluació
sol·licitats a l’Agència, en format PDF.

3.1.2 El personal docent i investigador
contractat esmentat en el punt 2.b i el per-
sonal docent i investigador funcionari que
no hagi sol·licitat l’avaluació de la seva ac-
tivitat investigadora a la CNEAI:

3.1.2.1 En la presentació en suport pa-
per:

a) L’imprès de sol·licitud per duplicat de-
gudament complimentat i signat.

b) Còpia del document acreditatiu de la
identitat de la persona

c) El curriculum vitae normalitzat abreu-
jat signat, en suport paper per triplicat i
també en suport electrònic, en què el sol·li-
citant farà constar, per al període de sis anys
sotmès a avaluació les aportacions que
consideri més rellevants fins a un màxim de
cinc.

S’entendrà per aportació qualsevol uni-
tat classificable en algun dels criteris d’ava-
luació a què fa referència l’apartat 7. A les
cites de totes les aportacions s’haurà de fer
constar les dades necessàries per a la seva
localització i identificació.

Cada aportació anirà acompanyada d’un
breu resum, d’un màxim de 150 paraules,
que contingui els objectius i resultats més
rellevants de la investigació. Es podran
substituir els resums individuals per un de
sol que faci referència a totes les contribu-
cions.

S’hauran d’aportar els indicis de qualitat
de la recerca a què fa referència l’article 7.4
de l’Ordre de 2 de desembre de 1994,
publicada en el BOE de 3 de desembre de
1994.

En el cas que les aportacions siguin fruit
d’una obra col·lectiva, cadascun dels autors
podrà incorporar la referida investigació en
el seu curriculum, fent constar en els cor-
responents resums la contribució personal
al treball col·lectiu.

Quan l’aportació sigui una patent s’haurà
d’incorporar l’informe corresponent a l’es-
tat de la tècnica.

d) Curriculum vitae normalitzat complet,
signat, en format paper per triplicat i també
en format electrònic.

e) Full de serveis actualitzat del període
que sol·liciti l’avaluació en què consti el
règim de dedicació del sol·licitant en aquell
període.

f) Si la investigació s’ha dut a terme en
un centre que no figura en el full de serveis
s’haurà d’adjuntar una còpia dels contrac-

tes, nomenaments, credencials de becari o
documents similars.

3.1.2.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà registrar-se prèviament al por-

tal Serveis i Tràmits de la Generalitat de
Catalunya.

b) Emplenar degudament la sol·licitud
c) El curriculum vitae normalitzat abreu-

jat en format PDF amb les mateixes consi-
deracions exposades en el punt 3.1.2.1.c)

d) Curriculum vitae normalitzat complet
en format PDF.

e) Full de serveis actualitzat del període
que sol·liciti l’avaluació en què consti el
règim de dedicació del sol·licitant en aquell
període en format PDF.

f) Si la investigació s’ha dut a terme en
un centre que no figura en el full de serveis
s’haurà d’adjuntar una còpia dels contrac-
tes, nomenaments, credencials de becari o
documents similars en format PDF.

g) La documentació requerida en el punt
3.1.2.2.c) diferent del curriculum vitae abreu-
jat s’haurà d’annexar com a documentació
annexa a l’igual que la documentació reque-
rida en el punt 3.1.2.2.f).

3.2 Els impresos de sol·licitud es poden
obtenir al web http://www.aqucatalunya.cat,
a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya (Via Laietana, 28, 5a
planta, 08003 Barcelona) i al Departament
d’Educació i Universitats de la Generalitat
de Catalunya (Via Laietana 33, 6a planta,
08003 Barcelona) així com a través del portal
Serveis i  Tràmits de la General i tat de
Catalunya (http://www.cat365.net) a l’apar-
tat d’educació i formació.

3.3 En la sol·licitud, cal formular-hi una
declaració responsable de la veracitat de
les dades al·legades i de tota la documen-
tació aportada per la persona sol·licitant,
que s’hi ha de detallar. Així, també s’hi ha
de fer constar que la manca de veracitat
de la informació o documentació necessà-
ria per a l’emissió de l’acreditació de re-
cerca comporta la seva invalidesa a tots els
efectes.

3.4 L’Agència demanarà als interessats
que esmenin o completin la sol·licitud i/o la
documentació quan no s’hagi presentat o
quan sigui incompleta. En cas que l’interes-
sat no aporti la informació i/o la documen-
tació sol·licitada, en un termini de 10 dies
des de la seva notificació, s’entendrà que
desisteix de la seva sol·licitud.

3.5 Les persones interessades poden
sol·licitar informació a l’adreça de correu
electrònic professorat@aqucatalunya.org.

—4 Convocatòria
Per als períodes que hagin finalitzat com

a màxim el 31 de desembre de 2006 s’es-
tableixen les convocatòries següents:

1. Per al personal docent i investigador
contractat del 8 de gener de 2007 al 26 de
gener de 2007, ambdós inclosos.

2. Per al personal docent i investigador
funcionari del 2 de juliol al 20 de juliol de
2007, ambdós inclosos.

—5 Terminis i informació
5.1 El resultat de l’avaluació de l’activi-

tat investigadora es notificarà en un termini
màxim de sis mesos a comptar des de
l’obertura de la convocatòria.

5.2 Els interessats podran obtenir infor-
mació de l’estat de la seva sol·licitud a tra-
vés del portal Serveis i Tràmits de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’adreça electrònica
professorat@aqucatalunya.org, al telèfon
93.268.89.50 o a l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya.

—6 Òrgans competents
6.1 La Comissió d’Avaluació de la Re-

cerca desenvolupa la seva activitat mitjan-
çant comissions específiques, constituïdes
en els diferents àmbits del coneixement
d’acord amb el que estableix l’article 147.1
de la Llei d’universitats de Catalunya.

6.2 Serà la Comissió d’Avaluació de la
Recerca i les seves comissions específiques
les que assignaran les sol·licituds als dife-
rents àmbits. Els àmbits de coneixement són
els següents: humanitats; ciències socials;
ciències; ciències de la vida; ciències mèdi-
ques i de la salut i enginyeria i arquitectura.

6.3 El resultat de l’avaluació de l’activi-
tat investigadora l’acorda la comissió espe-
cífica que correspongui. Els acords, que no
exhaureixen la via administrativa, poden ser
objecte de recurs d’alçada davant el/la pre-
sident/a de la Comissió d’Avaluació de la
Recerca en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva notificació, de con-
formitat amb el que preveu l’article 29 dels
Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya. La reso-
lució que resolgui el recurs d’alçada exhau-
reix la via administrativa.

6.4 L’avaluació de l’activitat investigado-
ra està gravada amb una taxa per l’import
fixat a la normativa vigent. El pagament de
la taxa es pot fer efectiu mitjançant targeta
de crèdit o carta de pagament a través del
portal Serveis i Tràmits de la Generalitat de
Catalunya o per transferència bancària en
un termini de 10 dies des de la presentació
de la sol·licitud al número de compte se-
güent: 2013-0500-17-0213546947 (codi
Swift: CESCESBBXXX, codi IBAN: ES61
2013 0500 1702 1354 6947).

—7 Avaluació
7.1 En l’avaluació de l’activitat investi-

gadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat en les universitats pú-
bliques catalanes es valoraran els mèrits i
l’experiència investigadora d’acord amb els
criteris publicats per la Comissió d’Avalua-
ció de la Recerca al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya (Resolució EDU/3752/
2006, DOGC núm. 4769, de 27.11.2006) i
que es poden consultar també al web d’AQU
Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat).

7.2 L’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya ha subscrit
un acord, el dia 3 de novembre de 2006,
amb la CNEAI pel qual AQU Catalunya re-
coneix les avaluacions realitzades per la
CNEAI de l’activitat investigadora del pro-
fessorat universitari que l’hagi sol·licitat.

—8 Determinació dels trams
8.1 Per a la determinació de cada tram

avaluable es procedirà de la manera se-
güent:

a) Cada tram ha d’abastar sis anys d’in-
vestigació.

b) Per anys s’entenen anys naturals com-
plets (de l’1 de gener al 31 de desembre),
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únicament les fraccions anuals iguals o
superiors a vuit mesos es computaran com
any natural.

c) Els anys que componen un tram po-
den, o no, ser consecutius, excepte en el
supòsit d’avaluació única a la qual es refe-
reix l’apartat següent, en aquest darrer cas
han de ser necessàriament consecutius.

8.2 Els interessats que sol·licitin l’ava-
luació per primera vegada podran demanar
a la Comissió d’Avaluació de la Recerca
l’avaluació única de l’activitat investigadora
desenvolupada fins al 31 de desembre de
2001, per al personal docent i investigador
funcionari; i fins el 31 de desembre de 2002,
per al personal docent i investigador con-
tractat. En aquest supòsit la corresponent
sol·licitud d’avaluació de l’activitat investi-
gadora haurà d’incloure tots els serveis
prestats fins a les dates indicades anterior-
ment que l’interessat desitgi sotmetre a
avaluació. Els trams complets no sotmesos
a aquesta avaluació única per l’interessat no
podran ser objecte d’avaluacions posteriors.

A l’efecte de l’avaluació única citada, la
Comissió d’Avaluació de la Recerca avalu-
arà conjuntament tota l’activitat investiga-
dora presentada i determinarà els trams que
procedeixin respectant els criteris establerts
en la present Resolució.

8.3 En una sol·licitud diferent d’aquella
a la qual es refereix l’apartat 8.2, els inte-
ressats podran incorporar i sotmetre a ava-
luació, independentment, el tram que pugui
resultar d’acumular la resta d’activitat inves-
tigadora anterior al 31 de desembre de 2001
(personal docent i investigador funcionari) o
31 de desembre de 2002 (personal docent
i investigador contractat) i la realitzada amb
posterioritat en anys naturals complets. En
tot cas, aquesta resta s’ha de referir, ne-
cessàriament, a períodes inferiors a sis anys
i posteriors al final de l’últim tram inclòs en
l’avaluació única, i el període sotmès ha de
finalitzar com a màxim el 31 de desembre
de 2006.

8.4 Correspon a cada sol·licitant deter-
minar, en la primera sol·licitud d’avaluació
que formuli, l’any a partir del qual sol·licita
l’avaluació de l’activitat investigadora. De-
terminada aquesta data per l’interessat, l’ac-
tivitat realitzada amb anterioritat no podrà
ser al·legada ni tinguda en compte, qualse-
vol que sigui la seva dimensió temporal, a
l’efecte d’avaluacions futures.

8.5 El període comprès entre dos trams
sotmesos a avaluació i respecte del qual l’in-
teressat no hagi presentat sol·licitud no
podrà ser al·legat ni tingut en compte, qual-
sevol que sigui la seva dimensió temporal,
a l’efecte d’avaluacions posteriors.

8.6 En el cas que el tram d’investigació
sol·licitat s’hagi format amb anys no conse-
cutius, seran aplicades les previsions de
l’apartat anterior per a aquells períodes res-
pecte dels quals l’interessat no hagi presen-
tat sol·licitud.

8.7 En la sol·licitud d’avaluació única a
què es refereix l’apartat 8.2 els interessats
podran incloure els mèrits de recerca de tota
la seva trajectòria acadèmica i/o de recer-
ca. Els efectes econòmics dels trams reco-
neguts dependran d’allò que disposi la nor-
mativa vigent.

8.8 En el cas d’avaluació desfavorable,
la persona sol·licitant podrà presentar en
anys posteriors una nova sol·licitud d’ava-
luació, en què podrà incloure fins a 5 dels
6 anys avaluats negativament, i almenys un
any ha de ser posterior al darrer any del
període avaluat negativament.

8.9 En el cas del personal docent i in-
vestigador funcionari que hagi sotmès la
seva activitat investigadora a l’avaluació de
la CNEAI i que també la sotmeti a l’avalua-
ció d’AQU Catalunya per a l’obtenció dels
complements addicionals de recerca, hau-
rà de fer coincidir els períodes temporals
d’aquests trams amb els períodes corres-
ponents avaluats per la CNEAI.

—9 Notificació de l’avaluació
9.1 El resultat de l’avaluació de l’activi-

tat investigadora es notificarà a través de
qualsevol mitjà legal que permeti tenir cons-
tància de la seva recepció per part de la per-
sona sol·licitant.

9.2 La notificació es podrà practicar uti-
litzant mitjans telemàtics d’acord amb el que
estableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sempre que els interes-
sats hagin assenyalat aquest mitjà com a
preferent o hagin consentit expressament la
seva utilització.

—10 Protecció de les dades de caràcter
personal

En relació amb les dades de caràcter per-
sonal que coneguin en l’exercici de les se-
ves funcions, la Comissió d’Avaluació de la
Recerca i les comissions específiques cor-
responents vetllaran pel ple respecte dels
drets dels interessats i per l’estricte compli-
ment de les obligacions que imposa la nor-
mativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que s’han
de facilitar per a l’avaluació de l’activitat in-
vestigadora del personal docent i investiga-
dor contractat de les universitats públiques
catalanes, així com el resultat d’aquestes,
s’inclouran en el fitxer automatitzat de ges-
tió de l’avaluació de l’activitat investigado-
ra. AQU Catalunya podrà cedir totalment o
parcial les dades dels sol·licitants i els re-
sultats obtinguts a les universitats, al depar-
tament competent en matèria d’universitats
i altres institucions públiques per tal d’agi-
litar els processos de retribució dels com-
plements addicionals per mèrits de recerca
del personal docent i investigador funcionari
i contractat.

La persona sol·licitant podrà exercir, res-
pecte de les seves dades, els drets recone-
guts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràc-
ter personal, i particularment, els drets d’ac-
cés, rectificació o cancel·lació de dades i
oposició, si resultés pertinent, així com el
de revocació del consentiment per a la
cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrà
exercir la persona sol·licitant mitjançant
sol·licitud escrita i signada dirigida a AQU
Catalunya.

(06.325.029)

RESOLUCIÓ EDU/3814/2006, de 27 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
la pròrroga de la vigència de la certificació
dels manuals d’avaluació docent i al proce-
diment i la certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del per-
sonal docent i investigador funcionari i con-
tractat de les universitats públiques catala-
nes, meritats fins al 31 de desembre de
2006.

Atès que en data 22 de novembre de
2006 la Comissió Específica per a la Valo-
ració dels Mèrits i Activitats Individuals de
la Comissió d’Avaluació de la Qualitat, d’ara
endavant CEMAI, de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya, d’ara endavant AQU Catalunya, va
establir la pròrroga de la vigència de la
certificació dels manuals d’avaluació docent
de les universitats públiques catalanes i el
procediment i la certificació de la valoració
dels mèrits individuals docents i de gestió
del personal docent i investigador funcio-
nari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre
de 2006, per a l’assignació de les retribuci-
ons addicionals,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al DOGC
l’Acord número 3, de 22 de novembre de
2006, de la Comissió Específica per a la
Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya, pel qual s’estableix
la pròrroga de la vigència de la certificació
dels manuals d’avaluació docent de les
universitats públiques catalanes i el proce-
diment i la certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del per-
sonal docent i investigador funcionari i con-
tractat de les universitats públiques catala-
nes, meritats fins al 31 de desembre de
2006, per a l’assignació de les retribucions
addicionals.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

Antoni Serra i Ramoneda
President

ACORD
número 3 de la Comissió Específica per a la
Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya, de 22 de novembre
de 2006, pel qual s’estableix la pròrroga de
la vigència de la certificació dels manuals
d’avaluació docent i el procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits indi-
viduals docents i de gestió del personal
docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes,
meritats fins al 31 de desembre de 2006,
per a l’assignació de les retribucions addi-
cionals.

Per acord del Consell Interuniversitari de
Catalunya, l’any 2002 es va iniciar el pro-
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cés d’avaluació docent del professorat de
les universitats públiques catalanes. Així ma-
teix, AQU Catalunya, amb la col·laboració
de les universitats i el departament compe-
tent en matèria d’universitats, va impulsar
el model d’avaluació docent que recullen els
manuals d’avaluació docent, certificats per
AQU Catalunya, la vigència dels quals aca-
ba l’any 2006.

Atès que durant l’any 2007 es preveu la
modificació dels models d’avaluació que re-
cullen els manuals d’avaluació docent de les
universitats per a una propera acreditació, la
CEMAI considera necessari prorrogar la vi-
gència de les certificacions esmentades com
a màxim fins al 31 de desembre de 2007.

D’altra banda, AQU Catalunya treballa per
definir un marc de referència que permeti
disposar d’un model d’avaluació de l’activi-
tat de gestió del personal docent i investi-
gador. Per aquesta raó, s’han establert unes
instruccions específiques d’avaluació i cer-
tificació dels mèrits de gestió del personal
docent i investigador.

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, es-
tableix que el Govern de la Generalitat pot
establir, per al personal docent i investiga-
dor funcionari i contractat, retribucions ad-
dicionals per mèrits docents, investigadors
i de gestió, que s’assignen per mitjà del
consell social a proposta del consell de go-
vern, amb la valoració prèvia dels mèrits
mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya;

Atès que l’article 140.2.j) en relació amb
l’article 144 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya, disposa
que correspon a la Comissió d’Avaluació de
la Qualitat la valoració dels mèrits individu-
als docents i de gestió del personal docent
i investigador funcionari i contractat, per a
l’assignació dels complements retributius
d’acord amb els articles 55 i 69 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats;

Atès que la Comissió d’Avaluació de la
Qualitat va delegar a la CEMAI la funció es-
mentada segons l’Acord número 4 de la
sessió del dia 11 de juny de 2003;

Atès que, tal com estableix l’article 148.1
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, les comissions avalua-
dores de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya actuen amb
independència, la CEMAI ha aprovat el pro-
cediment esmentat.

D’acord amb el Decret 405/2006, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les retri-
bucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques de Catalunya;

És per això que la Comissió Específica per
a la Valoració dels Mèrits i Activitats Indivi-
duals acorda:

—1 Prorrogar la vigència de la certificació
d’AQU Catalunya dels models d’avaluació
docent que recullen els manuals d’avalua-
ció docent de les universitats públiques

catalanes. En tot cas, els manuals mantin-
dran la seva vigència com a màxim fins al
31 de desembre de 2007.

—2 Aprovar el procediment i la certifica-
ció de la valoració dels mèrits individuals do-
cents i de gestió del personal docent i in-
vestigador funcionari i contractat de les uni-
versitats públiques catalanes, meritats fins
al 31 de desembre de 2006, per a l’assig-
nació de les retribucions addicionals, que
consten a l’annex d’aquesta Resolució.

ANNEX

Procediment i certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del per-
sonal docent i investigador funcionari i con-
tractat de les universitats públiques catala-
nes, meritats fins al 31 de desembre de
2006, per a l’assignació de les retribucions
addicionals.

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el

procediment i la certificació de la valoració
dels mèrits individuals docents i de gestió
del personal docent i investigador funcionari
i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre
de 2006, per a l’assignació de les retribuci-
ons addicionals.

—2 Sol·licituds
El personal docent i investigador funcio-

nari i contractat de les universitats públiques
de Catalunya, d’acord amb les condicions
i els requisits que estableix el Decret 405/
2006, de 24 d’octubre, pot sol·licitar davant
el rector o rectora de la universitat l’avalu-
ació de la seva activitat docent d’acord amb
les instruccions del punt 3, i l’avaluació de
la seva activitat de gestió segons les ins-
truccions del punt 4.

La universitat farà públiques, amb sufici-
ent antelació, les instruccions o indicacions
pertinents sobre la presentació i tramitació
de les sol·licituds.

—3 Instruccions per a l’avaluació i certifi-
cació de l’activitat docent

3.1 Instruccions per a l’avaluació de
l’activitat docent.

Per a l’avaluació de l’activitat docent del
personal docent i investigador, les universi-
tats públiques catalanes aplicaran els res-
pectius manuals d’avaluació docent vigents
en la data de publicació d’aquest Acord i
certificats per AQU Catalunya.

La universitat trametrà, abans del 31 de
maig de 2007, a AQU Catalunya els infor-
mes d’avaluació de l’activitat docent del
personal docent i investigador, d’acord amb
el model d’informe que es publicarà a la
pàgina web d’AQU Catalunya (http://
www.aqucatalunya.cat) durant el mes de
desembre de 2006.

3.2 Certificació.
La CEMAI certificarà els informes d’ava-

luació de l’activitat docent del personal
docent i investigador emesos per la univer-
sitat, d’acord amb el model d’informe d’ava-
luació esmentat.

En el procés de certificació la CEMAI pot
sol·licitar a la universitat proves documen-
tals del procés d’avaluació.

—4 Instruccions per a l’avaluació i certifi-
cació de l’activitat de gestió

4.1 Instruccions per a l’avaluació de
l’activitat de gestió.

a) La universitat constatarà els períodes
de gestió, així com el tipus de tasques de
gestió realitzades per cada sol·licitant.

b) La universitat assignarà els punts
d’acord amb el que estableix el Decret 405/
2006, de 24 d’octubre.

c) La universitat haurà d’establir l’estruc-
tura i la composició de l’òrgan d’avaluació.

d) Aquest òrgan emetrà el judici valora-
tiu de les tasques de gestió dutes a terme
pel sol·licitant.

e) La universitat trametrà, abans del 31
de maig de 2007, a AQU Catalunya els in-
formes d’avaluació de l’activitat de gestió
del personal docent i investigador, tant pel
que fa als mèrits de gestió que estableix
l’article 6.5 del Decret 405/2006, de 24
d’octubre, com a la resta de mèrits de ges-
tió, d’acord amb els models d’informe que
es publicaran a la pàgina web d’AQU
Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat)
durant el mes de desembre de 2006.

4.2 Certificació.
La CEMAI certificarà els informes d’ava-

luació de l’activitat de gestió que complei-
xin les instruccions esmentades anterior-
ment i el que estableix el Decret 405/2006,
de 24 d’octubre, i s’haurà d’especificar,
especialment, el compliment de l’article
5.2.c) del Decret 405/2006, de 24 d’octu-
bre.

En el procés de certificació la CEMAI pot
sol·licitar a la universitat proves documen-
tals del procés d’avaluació.

(06.325.214)

EDICTE de 23 de novembre de 2006, de
notificació de l’inici d’un expedient de revo-
cació d’autorització per impartir estudis del
centre European University, de Barcelona.

El centre European University va ser au-
toritzat, per Resolució de 5 d’abril de 1993
del Comissionat per a Universitats i Recer-
ca, per impartir els estudis conduents a l’ob-
tenció dels títols de bachelor of business
administration i master of business adminis-
tration, d’acord amb el conveni signat amb
la European University de Montreux (Suïs-
sa), que va ser publicada al DOGC núm.
1737, de 26 d’abril de 1993.

Atès que s’ha produït un canvi de titula-
ritat del Centre sense haver sol·licitat l’au-
torització pertinent al departament compe-
tent en matèria d’universitats i que s’ha
constatat el no reconeixement dels estudis
a la Confederació Helvètica, s’ha decidit pro-
cedir a la revocació de l’autorització esmen-
tada respectant els drets dels alumnes amb
un rendiment acadèmic ordinari.

En conseqüència, d’acord amb el que
preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a les possi-
bles persones interessades l’inici de l’expe-
dient corresponent i se’ls comunica que l’ex-
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pedient és a la seva disposició a les depen-
dències de la Direcció General d’Universi-
tats del Departament d’Educació i Universi-
tats (Via Laietana, 33, 6a planta, Barcelona)
per tal que, als efectes de donar compliment
al tràmit d’audiència, puguin al·legar i pre-
sentar els documents i les justificacions que
considerin oportuns, en el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació del present Edicte al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, amb l’ad-
vertiment que un cop transcorregut el ter-
mini esmentat el conseller competent en
matèria d’universitats dictarà l’ordre corres-
ponent.

Barcelona, 23 de novembre de 2006

Josep Anton Ferré i Vidal
Director general d’Universitats

(06.327.060)

ORDRE EDU/562/2006, de 17 de novem-
bre, per la qual es crea el Premi Joan Co-
romines per a treballs de recerca de batxi-
llerat, se n’aproven les bases reguladores i
es convoca per als cursos 2005-2006 i
2006-2007.

Amb motiu de la commemoració de l’Any
Joan Coromines, i per tal d’estimular l’ela-
boració de treballs de recerca de batxillerat
que tinguin com a tema qualsevol aspecte
relacionat amb la llengua catalana o amb les
llengües del nostre entorn, el Departament
d’Educació i Universitats crea el Premi Joan
Coromines per a treballs de recerca de
batxillerat.

Per tot això, i de conformitat amb el que
estableixen la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions; l’article 56
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
i el capítol IX del Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre;

A proposta de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1
Es crea el Premi Joan Coromines per a

treballs de recerca de batxillerat, amb la fi-
nalitat de promoure la reflexió sobre les llen-
gües del nostre entorn.

Article 2
S’aproven les bases generals que han de

regir les diferents convocatòries anuals del
Premi Joan Coromines, les quals consten
com a annex a aquesta Ordre.

Article 3
S’obre convocatòria pública per a la con-

cessió del Premi Joan Coromines per a tre-
balls de recerca de batxillerat corresponent
als cursos 2005-2006 i 2006-2007, que es
regeix per les bases generals que consten
a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 4
4.1 Per a la convocatòria del Premi Joan

Coromines per a treballs de recerca de bat-
xillerat corresponent als cursos 2005-2006
i 2006-2007, es destina un import total mà-
xim de 600,00 euros, els quals aniran a
càrrec de la posició pressupostària EN02 D/
483000100/4230 del pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya per a l’any 2007.
Aquesta despesa està condicionada a l’exis-
tència de crèdit adequat i suficient en la
posició pressupostària esmentada.

4.2 En aquesta convocatòria, el des-
glossament del premi és el següent:

a) Per a l’alumne/a guanyador/a: premi
de 600,00 euros.

b) Per a cadascun dels vuit alumnes fi-
nalistes (un per cadascun dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació i Uni-
versitats): un record commemoratiu.

c) Per al centre educatiu que aporti més
treballs de qualitat:

Un diploma acreditatiu.
Dotació d’obres de Joan Coromines.
4.3 El termini de presentació dels tre-

balls s’inicia l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC i finalitza l’1 de
març de 2007.

4.4 El jurat que seleccionarà els treballs
guanyadors en aquesta convocatòria es
constitueix pels següents membres:

Joan Solà, membre de la comissió de
l’Any Joan Coromines i professor de la Uni-
versitat de Barcelona, que actuarà com a
president.

Ramon Sistac, membre de la comissió de
l’Any Joan Coromines i professor de la Uni-
versitat de Lleida.

El subdirector general de Llengua i Co-
hesió Social, o la persona en qui delegui.

El subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics, o la perso-
na en qui delegui.

El cap del Servei d’Ensenyament del Ca-
talà, o la persona en qui delegui, que actu-
arà com a secretari.

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via
administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa 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 pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

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

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

ANNEX

Bases

—1 Objecte
El Premi Joan Coromines per a treballs

de recerca de batxillerat té per objecte fa-
cilitar el coneixement de l’obra de Joan
Coromines i la potenciació de l’elaboració
de treballs de recerca sobre qualsevol as-
pecte relacionat amb la llengua.

—2 Requisits de l’alumnat participant
Pot optar als premis l’alumnat que esti-

gui cursant el batxillerat en centres educa-
tius de Catalunya.

—3 Característiques dels treballs
Es poden presentar al Premi els treballs

de recerca fets per alumnat de batxillerat
que tractin sobre qualsevol aspecte relaci-
onat amb la llengua, preferentment vincu-
lats als temes tractats en l’obra de Joan
Coromines. Els treballs poden fer referèn-
cia a un àmbit local, regional, de tota la
comunitat lingüística catalana o, també, a
una altra llengua.

El treball haurà de complir les condicions
següents:

Haver estat presentat com a treball de re-
cerca i, per tant, avaluat per un centre edu-
catiu de Catalunya en què s’imparteixi bat-
xillerat.

Presentar-se per l’alumne/a autor/a del
treball, a títol personal, però amb el vist-i-
plau de la direcció del centre educatiu que
l’hagi avaluat i del tutor del treball.

—4 Característiques dels treballs i termini
de presentació

4.1 Els treballs s’han de trametre al De-
partament d’Educació i Universitats, adre-
çats al Servei d’Ensenyament del Català de
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa (Via Augusta, 202-226, planta 2D,
08021 Barcelona).

S’han de presentar cinc exemplars del tre-
ball, en paper, dins d’un sobre tancat en el
qual s’ha d’especificar que són per al Premi
Joan Coromines per a treballs de recerca
de batxillerat. A més, cal lliurar una còpia
del treball de recerca en format electrònic.

4.2 En el treball de recerca hi han de
constar les dades següents:

Dades de l’autor/a: nom i cognoms, edat,
adreça particular, telèfon de contacte i cor-
reu electrònic.

Dades del centre educatiu on ha estat
avaluat el treball: codi del centre, nom i
adreça.

Vist-i-plau del/de la professor/a que ha
coordinat el treball i de la direcció del cen-
tre.

4.3 El termini per a la presentació dels
treballs, així com la dotació del Premi, es
determinarà en cada convocatòria anual.

—5 Procés de selecció dels treballs pre-
miats

5.1 Es delega en la directora general
d’Ordenació i Innovació Educativa la facul-
tat per resoldre la convocatòria, a proposta
d’un jurat constituït per seleccionar els pre-
miats.

5.2 La composició del jurat que ha de
seleccionar els treballs en el Premi Joan Co-
romines per a treballs de recerca de batxi-
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llerat es determinarà en la convocatòria
anual.

5.3 Els membres del jurat esmentat
estan afectats per les causes d’abstenció i
recusació que preveuen els articles 28 i 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

5.4 Per a la selecció dels treballs de re-
cerca premiats, el jurat valorarà el domini
de la llengua, l’originalitat de la recerca, el
nivell d’aprofundiment de les conclusions a
les quals arribi el treball i l’adequació del
treball al tema proposat, la llengua en qual-
sevol dels seus aspectes, especialment
quan es vinculi a l’obra de Joan Coromines.

5.5 El veredicte del jurat serà inapel·la-
ble.

5.6 La participació en la convocatòria
implica l’acceptació de les seves bases.

—6 Resolució de la convocatòria i lliura-
ment del Premi

6.1 La resolució de cadascuna de les
convocatòries anuals es farà pública en el
decurs d’un acte públic de lliurament del
Premi Joan Coromines.

6.2 L’acte públic de lliurament del Pre-
mi es durà a terme abans de finalitzar el curs
escolar de què es tracti, en el lloc i la data
que es comunicaran als centres que tinguin
treballs seleccionats.

—7 Difusió dels treballs
El Departament d’Educació i Universitats

es compromet a editar el treball guanyador,
i podrà difondre els treballs guardonats en
qualsevol format.

—8 Informació
Els beneficiaris del Premi Joan Coromi-

nes estaran obligats a facilitar tota la infor-
mació requerida pels òrgans de control de
l’Administració.

(06.314.068)

ORDRE EDU/563/2006, de 21 de novem-
bre, per la qual es convoquen beques de
col·laboració en tasques de formació en
qualificacions professionals i en tecnologi-
es de la informació aplicades a les qualifi-
cacions i a la formació professional, pròpies
del Departament d’Educació i Universitats.

El Departament d’Educació i Universitats
desplega el sistema integrat de qualificaci-
ons i formació professional, el qual es com-
pon, entre altres instruments, d’un catàleg
de qualificacions professionals i d’un siste-
ma de reconeixement i acreditació de la
competència professional.

L’elaboració del Catàleg de qualificacions
professionals requereix el coneixement i
l’anàlisi de les competències professionals
vinculades a les diverses professions i sec-
tors professionals en els respectius entorns
laborals, així com el seguiment de la seva
evolució. És, per tant, un domini de conei-
xement situat dins de la gestió dels recur-
sos humans.

El sistema de reconeixement i acredita-
ció de la competència professional es fona-

menta en el coneixement de les qualificaci-
ons professionals i la seva aplicació reque-
reix del suport de les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació.

És en aquest marc, de formació en el des-
plegament de les qualificacions professio-
nals i de les noves tecnologies de la infor-
mació, que el Departament d’Educació i
Universitats vol facilitar la col·laboració d’es-
tudiants universitaris en els àmbits relacio-
nats amb les qualificacions professionals i
amb les tecnologies de la informació, per
tal que l’experiència que duguin a terme en-
riqueixi la seva formació acadèmica, alhora
que els dóna una experiència pràctica del
funcionament de l’Administració i els pre-
para per al seu exercici professional.

El Departament d’Educació i Universitats
va adjudicar l’any 2006 tres beques de
col·laboració en tasques de formació en
qualificacions professionals i en tecnologi-
es de la informació aplicades a les qualifi-
cacions i a la formació professional. Per tal
de continuar amb aquesta col·laboració cal
obrir una nova convocatòria pública per
adjudicar, per a l’any 2007, les noves be-
ques, oferir la pròrroga de les que escaigui,
i establir el mecanisme per cobrir les va-
cants.

Per tot això, d’acord amb el que preve-
uen la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; l’article 56 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que fa
a la tramitació anticipada, 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,

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria pública per adjudicar

una beca de col·laboració en tasques de
formació en qualificacions professionals i en
tecnologies de la informació, pròpies de
l’Institut Català de les Qualificacions Profes-
sionals del Departament d’Educació i Uni-
versitats, dependent de la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent, a estudiants i titulats recents d’univer-
sitats de Catalunya, relacionats amb les qua-
lificacions professionals i les tecnologies de
la informació.

Article 2
Oferir la pròrroga, fins al termini màxim

de 31 de desembre de 2007, de dues be-
ques atorgades per primer cop l’any 2006,
a les dues persones becades que les gau-
deixen a la data d’aquesta convocatòria.
Les beques ofertes a la pròrroga que no
es cobreixin acreixeran la beca convoca-
da.

Article 3
En els supòsits de revocació o renúncia

a una beca de col·laboració, o a la seva pròr-
roga, es podran adjudicar les beques, dins
de l’ordre establert, a les persones que hagin
estat designades suplents en la resolució
d’adjudicació.

Article 4
Aprovar les bases que regeixen aquesta

convocatòria, les quals consten a l’annex
d’aquesta Ordre.

Article 5
La despesa derivada del lliurament de les

beques, per un import màxim de 28.944,51
euros, queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en la partida D/
480000100/4250 del centre gestor EN05,
del pressupost de l’any 2007.

Article 6
Les persones interessades poden presen-

tar les seves sol·licituds des del dia següent
al de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC
i fins al dia 22 de desembre de 2006.

Article 7
L’adjudicació de les beques i l’execució

de la despesa s’ha de fer durant l’any 2007.

Article 8
Es delega en el director general de For-

mació Professional i Educació Permanent la
resolució d’aquesta convocatòria.

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

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

Barcelona, 21 de novembre 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 i la pròrroga de beques de col·la-
boració en tasques de formació en qualifi-
cacions professionals i en tecnologies de la
informació pròpies de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals.

—2 Finalitat
Les beques de col·laboració tenen per fi-

nalitat l’augment de la formació teoricopràc-
tica i la preparació professional de la perso-
na estudiant o titulada seleccionada a través
de la seva participació en els camps de les
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qualificacions professionals, la formació pro-
fessional, la informàtica, la telemàtica, els
audiovisuals i els multimèdia, seguint les fun-
cions que desenvolupa l’Institut Català de
les Qualificacions Professionals, experiència
que els qualifica per al seu futur professio-
nal més immediat.

—3 Destinataris
3.1 Podran sol·licitar les beques totes les

persones que tinguin 18 o més anys l’1 de
gener de 2007, sempre que posseeixin el cer-
tificat de coneixements de català del nivell C
o equivalent i que reuneixin els requisits que
s’indiquen a l’apartat 2 d’aquesta base.

3.2 Les beques de col·laboració s’adre-
cen a estudiants de les universitats de
Catalunya que hagin superat el 40% dels
crèdits, o que hagin finalitzat, en els anys
2005 o 2006, algun dels estudis següents:
diplomatura en ciències empresarials, diplo-
matura en relacions laborals, diplomatura en
biblioteconomia i documentació, diplomatu-
ra en gestió i administració pública, llicen-
ciatura en ciències del treball, llicenciatura
en dret, llicenciatura en psicologia, llicenci-
atura en pedagogia, llicenciatura en psico-
pedagogia, llicenciatura en documentació,
ll icenciatura en administració i direcció
d’empreses, llicenciatura en ciències políti-
ques i de l’administració, o enginyeria en or-
ganització industrial.

—4 Lloc de realització, durada i dedicació
4.1 La col·laboració es durà a terme ha-

bitualment en locals del Departament d’Edu-
cació i Universitats i eventualment en altres
llocs com ara centres educatius, d’acord
amb les condicions i necessitats de desen-
volupament del servei.

4.2 El període de col·laboració s’inicia-
rà a partir del dia 2 de gener de 2007 i
acabarà el dia 31 de desembre de 2007.
Els estudiants o titulats que hagin iniciat
aquesta beca durant l’any 2007 podran, si
se’ls ofereix, prorrogar la seva beca, com a
màxim, per al període següent, en el cas que
s’obri una nova convocatòria, i es reduirà
de l’oferta de beques de la nova convoca-
tòria el nombre de beques prorrogades.

4.3 Es preveu una dedicació màxima de
30 hores setmanals. El compromís de dedi-
cació, que serà de 20, 25 o 30 hores set-
manals, s’acordarà amb el becari o becà-
ria, de manera flexible, i també l’horari de
dedicació. La remuneració serà proporcio-
nal al nombre d’hores de dedicació.

4.4 El becari o becària pot absentar-se
de la realització de les tasques de la beca
per tal d’assistir a exàmens o d’altres pro-
ves oficials en el marc dels estudis que
estigui cursant.

—5 Dotació econòmica
Cada beca té una dotació econòmica total

de 9.648,17 euros, per a 30 hores setma-
nals de dedicació, que es farà efectiva amb
pagaments parcials a mesos vençuts, amb
les retencions legals corresponents, un cop
emès l’informe favorable del tutor o la tuto-
ra del becari o becària.

—6 Drets i obligacions de les persones ad-
judicatàries

6.1 Els becaris i becàries tenen dret al
seguiment personalitzat de la seva tasca

mitjançant la tutoria que es designi, a rebre
un certificat de la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent
que acrediti la col·laboració prestada i a te-
nir individualment una pòlissa d’asseguran-
ça d’accident. Els riscos coberts per aques-
ta pòlissa seran els accidents derivats de la
prestació de la seva col·laboració en les
instal·lacions del centre i els accidents in iti-
nere.

6.2 Els becaris i becàries estan adscrits
a l’Institut Català de les Qualificacions Pro-
fessionals de la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent, i
atendran les instruccions dels caps corres-
ponents. Els mecanismes de control horari
s’ajustaran al màxim als habituals del De-
partament d’Educació i Universitats.

6.3 La concessió d’aquestes beques no
implica cap mena de vinculació, ni laboral,
ni administrativa, entre la personal selecci-
onada i el Departament d’Educació i Uni-
versitats.

—7 Lloc i termini de presentació de les
sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran adreçades
al Departament d’Educació i Universitats,
Institut Català de les Qualificacions Profes-
sionals (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona).

Les sol·licituds es poden presentar a tra-
vés de qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti a les oficines
de correus s’haurà de fer en un sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada pel funci-
onari de correus abans de ser certificada.

—8 Documentació
La sol·licitud haurà d’incloure: el currícu-

lum i una fotocòpia del DNI, l’expedient aca-
dèmic, els documents acreditatius del co-
neixement de llengua catalana i una memòria
de dues pàgines, en la qual s’exposin les
raons per les quals se sol·licita una beca de
col·laboració.

Caldrà acreditar tots els estudis, títols, co-
neixements i mèrits esmentats en el currí-
culum. El Departament d’Educació i Univer-
s i tats podrà demanar a ls sol · l ic i tants
l’aportació d’informació i documents com-
plementaris.

La persona sol·licitant també haurà de
presentar una declaració conforme no es
troba en cap de les causes que impedeixen
obtenir la condició de beneficiari de la beca,
d’acord amb el que estableix l’article 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

—9 Selecció i barem de mèrits
La selecció es farà en dues fases elimi-

natòries i els criteris de selecció s’ajustaran
al barem de mèrits que es detalla tot seguit:

Primera fase. Consistirà en el barem de
les sol·licituds d’acord amb els mèrits se-
güents: expedient acadèmic, fins a 30 punts
i experiència/pràctiques, fins a 20 punts.

Per passar a la segona fase cal obtenir
un mínim de 30 punts.

Segona fase. Consistirà en una prova
pràctica i una entrevista, i s’atorgaran fins a
un màxim de 20 punts a cadascuna.

L’ordenació final dels aspirants es realit-
zarà sumant la puntuació d’ambdues fases.

En cas que el nombre de persones que
superin la primera fase sigui reduït, la co-
missió de selecció podrà acordar la supres-
sió de la prova pràctica, la qual cosa es farà
pública en el tauler d’anuncis del Departa-
ment d’Educació i Universitats.

—10 Experiència i/o pràctiques que es va-
loren

La valoració de l’experiència/pràctiques
que preveu l’apartat anterior es farà sobre
els camps següents:

Coneixements de selecció de recursos
humans.

Formació de recursos humans.
Coneixements i/o experiència en proces-

sos de descripció de llocs de treball.
Coneixements de funcions i tasques la-

borals.
Coneixements i/o experiència en proces-

sos de negociació col·lectiva.
Coneixements i/o experiència en el dis-

seny de competències professionals.
Coneixements i/o experiència en disseny

de formació.
Coneixements i/o experiència de l’orga-

nització dels sistemes de formació profes-
sional.

Coneixements i/o experiència de l’orga-
nització administrativa pública.

Coneixements i/o experiència a nivell
d’usuari d’aplicacions de tractament de
textos, bases de dades, full de càlcul i cor-
reu electrònic.

Coneixements i/o experiència d’arxivísti-
ca.

Coneixements i/o experiència d’organit-
zació del treball.

—11 Comissió de selecció
La selecció dels aspirants la durà a terme

una comissió formada per un president i
quatre vocals, tots ells tècnics, designats pel
director general de Formació Professional i
Educació Permanent. El president i dos dels
vocals dependran de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals. Totes les per-
sones nomenades hauran d’estar vincula-
des als àmbits objecte d’aquesta convoca-
tòria.

La intervenció en la comissió de selecció
no general el dret a rebre cap indemnitza-
ció o contraprestació.

La comissió de selecció establirà els cri-
teris de ponderació en l’aplicació del barem
esmentat al punt novè d’aquestes bases,
que s’hauran de fer públics al tauler d’anun-
cis del Departament d’Educació i Universi-
tats.

La comissió de selecció, d’acord amb les
sol·licituds presentades i els mèrits al·legats,
farà pública al tauler d’anuncis del Departa-
ment d’Educació i Universitats la proposta
d’adjudicació de les beques de col·la-
boració, la qual haurà de contenir les pun-
tuacions dels aspirants, i, en el cas dels
aspirants exclosos, el motiu d’exclusió.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta propos-
ta d’adjudicació davant la comissió de se-
lecció en el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publicació.

Les reclamacions presentades s’estima-
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ran o desestimaran en la resolució del di-
rector general de Formació Professional i
Educació Permanent en què s’aprovi la llis-
ta definitiva de seleccionats, suplents i ex-
closos.

—12 Resolució del concurs
En vista de la proposta de la comissió de

selecció, el director general de Formació
Professional i Educació Permanent resoldrà,
per delegació, aquesta convocatòria. La
resolució es publicarà al tauler d’anuncis del
Departament d’Educació i Universitats i es
notificarà individualment a tots els interes-
sats.

També es publicarà al DOGC quan l’im-
port de la beca sigui igual o superior a
3.000,00 euros.

En la resolució es faran constar, d’una
banda, l’aspirant o aspirants adjudicataris i
els suplents, per ordre de puntuació; de l’al-
tra, la resta de candidats i també els exclo-
sos, tots ells ordenats per ordre alfabètic.
Només es farà pública a la Resolució la
puntuació dels aspirants admesos.

En la resolució també es faran constar les
beques prorrogades, si n’hi ha.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds.

Contra la resolució del director general
Formació Professional i Educació Perma-
nent, que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

—13 Acceptació de la beca de col·la-
boració

Les persones seleccionades hauran de
formalitzar l’acceptació de la beca mitjan-
çant la signatura d’un document on s’han
de comprometre a complir les condicions
generals que estableixen aquestes bases i
també les específiques que s’incloguin en
el document esmentat.

—14 Revocació i renúncia a la beca de
col·laboració

L’incompliment per part de les persones
beneficiàries de les condicions que establei-
xen aquestes bases i les que s’estableixin
en el document a què s’ha fet referència a
l’apartat anterior, comportarà la revocació
de la beca de col·laboració.

En els supòsits de revocació o renúncia
a una beca de col·laboració, el director
general de Formació Professional i Educa-
ció Permanent podrà adjudicar-la, dins de
l’ordre establert, a una de les persones que
hagin estat designades suplents en la reso-
lució d’adjudicació.

En cas de renúncia de la persona adjudi-
catària, el director general de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent ha de re-
soldre, atenent la normativa vigent i les
circumstàncies concurrents, si correspon o
no la devolució total o parcial de les quan-
titats satisfetes, i si correspon la suspensió
o l’anul·lació dels pagaments restants.

—15 Informació
Els beneficiaris estan obligats a facilitar

tota la informació que els requereixin els
òrgans de control de l’Administració de la
Generalitat.

(06.325.105)

RESOLUCIÓ EDU/3849/2006, de 9 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Institució Cultural del CIC, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Institució
Cultural del CIC, de Barcelona, en petició
d’autorització de modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació de locals, per
trasllat d’ensenyaments de formació profes-
sional, i per ampliació de grups i de llocs
escolars, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Ins-
titució Cultural del CIC, de Barcelona, per
ampliació de locals, trasllat d’ensenyaments
dels cicles formatius de formació professi-
onal de la família d’activitats físiques i es-
portives, i ampliació de grups i de llocs
escolars dels ensenyaments de formació
professional de grau superior, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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

Barcelona, 9 de novembre de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08032233.
Denominació: Institució Cultural del CIC.
Adreça: Via Augusta, 205.
Altres adreces: Via Augusta, 207-209 i c.
Reina Victòria, 8-10 i 14.
Titular: Institució Cultural del CIC, Fundació
Privada.
NIF: G08943086.

S’autoritza l’ampliació de locals a l’av. Mi-
ramar, 31, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2006-2007.

S’autoritza el trasllat dels ensenyaments
dels cicles de formació professional de grau
mitjà i superior de la família d’activitats físi-
ques i esportives a l’av. Miramar, 31, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2006-2007.

S’autoritza l’ampliació de grups i de llocs
escolars dels ensenyaments de formació
professional de grau superior: a la família
d’activitats físiques i esportives, 2 grups i
70 llocs escolars del cicle formatiu d’anima-
ció d’activitats físiques i esportives, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:

Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’arts
amb capacitat per a 128 llocs escolars; 4
unitats de la modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials amb capacitat per a 128 llocs
escolars, i 8 unitats de la modalitat de cièn-
cies i tecnologia amb capacitat per a 256
llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 4 unitats de la modalitat d’arts amb
capacitat per a 128 llocs escolars; 4 unitats
de la modalitat d’humanitats i ciències so-
cials amb capacitat per a 128 llocs esco-
lars; 4 unitats de la modalitat de ciències de
la natura i de la salut amb capacitat per a
128 llocs escolars, i 4 unitats de la moda-
litat de tecnologia amb capacitat per a 128
llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’activitats físiques i esportives:

cicle formatiu de conducció d’activitats fisi-
coesportives en el medi natural amb 3 grups
amb capacitat per a 90 llocs escolars; en
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cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

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

secretariat amb 1 grup amb capacitat per a
20 llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars, i cicle formatiu d’administra-
ció de sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 40 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 20 llocs
escolars.

Família d’activitats físiques i esportives:
cicle formatiu d’animació d’activitats físiques
i esportives amb 4 grups amb capacitat per
a 120 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

(06.284.027)

RESOLUCIÓ EDU/3850/2006, de 10 de
novembre, per la qual s’autoritza l’obertura
de la llar d’infants privada Conillets, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
t itular de la l lar d’infants Conil lets, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura d’una llar d’infants, per transformació
d’una altra d’autoritzada de conformitat amb
la legislació anterior a la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants
privada Conillets, de Barcelona, per trans-
formació d’una altra llar del mateix nom au-
toritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 con-
tenciosa administrativa.

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

Barcelona, 10 de novembre de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08053765.
Denominació: Conillets.
Adreça: c. Consell de Cent, 344.
Titular: Catalan Anton, M. Carmen.
NIF: 36959149N.

S’autoritza l’obertura de la llar d’infants
privada Conillets, de Barcelona, per trans-
formació d’una altra llar d’infants del mateix
nom, amb efectes a partir de l’inici del curs
2006-07.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 2 uni-
tats amb capacitat per a 30 llocs escolars.

(06.290.122)

RESOLUCIÓ EDU/3851/2006, de 14 de
novembre, de cessament d’activitats del
centre docent privat Escola de Dansa Ballet
Clàssic, de Barcelona.

Per la Resolució de 2 de maig de 2006
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Escola
de Dansa Ballet Clàssic, de Barcelona, que
es va haver de notificar mitjançant l’Edicte
de 4 de juliol de 2006 (DOGC núm. 4686,
de 28.7.2006).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat marca la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, sense que s’hi
hagin presentat les al·legacions correspo-
nents;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, el De-
cret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

i el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual
es regulen les escoles de música i dansa, i
un cop comprovat que el centre ha deixat
de funcionar durant un període de temps
superior a un curs acadèmic sense haver
sol·licitat el cessament d’activitats,

Resolc:

—1 Fer cessar d’ofici les activitats del
centre docent privat Escola de Dansa Ballet
Clàssic, de Barcelona, ubicat al c. Ausiàs
Marc, 19, codi 08057199, amb efectes a
partir del final del curs 2005-06.

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

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

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

Barcelona, 14 de novembre de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(06.303.140)

RESOLUCIÓ EDU/3852/2006, de 15 de
novembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats del centre docent privat
Siervas de San José, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Siervas de
San José, de Barcelona, en petició d’auto-
rització de cessament d’activitats, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,
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Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent Siervas de San José en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes d’educació primària i els d’educació
general bàsica que hi ha en el centre es
diposi taran a l  CEIP Poeta Foix,  codi
08001731, de Barcelona, i els expedients
dels alumnes d’educació secundària obliga-
tòria que hi ha en el centre es dipositaran a
l’IES Gal·la Placidia, codi 08046591, de
Barcelona.

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

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei, 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 15 de novembre de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004687.
Denominació: Siervas de San José.
Adreça: av. República Argentina, 85-89.
Titular: St Josep, Mission. Serventes.
NIF: Q3700035C.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Siervas de San José,
amb efectes a partir de la fi del curs 2006-
2007.

(06.304.045)

RESOLUCIÓ EDU/3853/2006, de 15 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat CETT, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat CETT, de
Barcelona, en petició d’ampliació de grups,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments es-
colars de règim general; el Reial decret 777/
1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolu-
pen determinats aspectes de l’ordenació de
la formació professional a l’àmbit del siste-
ma educatiu; el Reial decret 274/2000, de
25 de febrer, pel qual s’estableix el títol de
tècnic superior en animació turística i els
corresponents ensenyaments mínims, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
CETT, de Barcelona, per ampliació de grups
dels ensenyaments de formació professio-
nal de grau superior, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 15 de novembre de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08056456.
Denominació: CETT.
Adreça: av. Can Marcet, 36-38.

Titular: Estudis d’Hosteleria i Turisme CETT,
SA.
NIF: A08311342.

S’autoritza l’ampliació de grups dels en-
senyaments de formació professional de
grau superior: a la família d’hoteleria i turis-
me amb 1 grup, amb capacitat per a 30 llocs
escolars, del cicle formatiu d’allotjament,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2006-
2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:

Formació professional de grau mitjà:
Família d’hoteleria i turisme: cicle forma-

tiu de cuina, amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars i cicle formatiu de ser-
veis de restaurant i bar, amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars (en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars).

Formació professional de grau superior:
Família d’hoteleria i turisme: cicle forma-

tiu d’informació i comercialització turísti-
ques, amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars; cicle formatiu de restauració,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; cicle formatiu d’allotjament, amb
2 grups amb capacitat per 60 llocs esco-
lars; cicle formatiu d’agències de viatges,
amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars i cicle formatiu d’animació turísti-
ca, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars (en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars).

(06.304.044)

RESOLUCIÓ EDU/3854/2006, de 15 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Guimbarda, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Guimbarda,
de Barcelona, en petició de trasllat i d’am-
pliació d’unitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el De-
cret 299/1997, de 25 de novembre, sobre
l’atenció educativa a l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Guimbarda, de Barcelona, per trasllat i am-
pliació d’unitats d’educació especial, en els
termes que s’espec i f iquen a l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

Barcelona, 15 de novembre de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08052591.
Denominació: Guimbarda.
Adreça: c. Lluçanès, 48.
Titular: Sociedad Coop. Industrial Escola
Guimbarda.
NIF: F08628950.

S’autoritza el trasllat del centre a uns nous
locals situats dins del mateix recinte esco-
lar, i l’ampliació de tres unitats d’educació
especial amb capacitat per a 24 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2006-2007.
Composició del centre:
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:

Educació especial: cinc unitats amb ca-
pacitat per a 40 llocs escolars.

(06.306.025)

Barcelona, 23 de novembre de 2006

RESOLUCIÓ EDU/3863/2006, de 23 de
novembre, de nomenament de la senyora
Montserrat Tibau Olivan com a responsable
de Tramitació de Nòmines de la Gerència
de Serveis Comuns de l’àmbit d’Universi-
tats i Recerca del Departament d’Educació
i Universitats.

Atesa la Resolució EDU/3354/2006, de
16 d’octubre (DOGC núm. 4748,  de
26.10.2006), de convocatòria de concurs
específic de mèrits i capacitats per a la
provisió d’un lloc de treball singular de la
Gerència de Serveis Comuns de l’àmbit
d’Universitats i Recerca del Departament
d’Educació i Universitats;

Vist que s’han complert els requisits i les
especificacions exigits en la convocatòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-

talunya en matèria de funció pública; el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i altres disposici-
ons complementàries;

Vista la proposta de resolució del concurs
de la Junta de Mèrits i Capacitats corres-
ponent;

En ús de les facultats que em confereix la
normativa vigent,

Resolc:

Nomenar la senyora Montserrat Tibau Oli-
van responsable de Tramitació de Nòmines
de la Gerència de Serveis Comuns de l’àm-
bit d’Universitats i Recerca del Departament
d’Educació i Universitats.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar, potestativament, i
d’acord amb el que estableixen l’article 116
i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a partir de l’endemà de la
seva publicació, o bé recurs contenciós ad-
ministratiu davant els jutjats contenciosos
administratius en el termini de dos mesos a
partir de l’endemà de la seva publicació, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa, sens perjudici que pu-
guin interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 23 de novembre de 2006

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

(06.326.043)

RESOLUCIÓ EDU/3864/2006, de 23 de
novembre, de nomenament de la senyora
Glòria Vergés Ramon com a responsable en
Publicacions i Edició de la Gerència de
Serveis Comuns de l’àmbit d’Universitats i
Recerca del Departament d’Educació i Uni-
versitats.

Atesa la Resolució EDU/3272/2006, de 2
d’octubre (DOGC núm. 4742, de 18.10.2006),
de convocatòria de concurs específic de mè-
rits i capacitats per a la provisió del lloc de
responsable en Publicacions i Edició de la
Gerència de Serveis Comuns de l’àmbit d’Uni-
versitats i Recerca del Departament d’Educa-
ció i Universitats;

Vist que s’han complert els requisits i les
especificacions exigits en la convocatòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de

determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública; el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i altres disposici-
ons complementàries;

Vista la proposta de resolució del concurs
de la Junta de Mèrits i Capacitats corres-
ponent;

En ús de les facultats que em confereix la
normativa vigent,

Resolc:

Nomenar la senyora Glòria Vergés Ramon
responsable en Publicacions i Edició de la
Gerència de Serveis Comuns de l’àmbit
d’Universitats i Recerca del Departament
d’Educació i Universitats.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar, potestativament, i
d’acord amb el que estableixen l’article 116
i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a partir de l’endemà de la
seva publicació, o bé recurs contenciós ad-
ministratiu davant els jutjats contenciosos
administratius en el termini de dos mesos a
partir de l’endemà de la seva publicació, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa, sens perjudici que pu-
guin interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 23 de novembre de 2006

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

(06.326.041)

RESOLUCIÓ EDU/3861/2006, de 6 de no-
vembre, per la qual es fan públiques les
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció i Universitats.

Número d’expedient: 0297/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
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Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de 8 mòduls prefabricats al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Montserratina de
Viladecans (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert
Publicat al DOGC núm.: 4573 amb data de
15 de febrer 2006.
Pressupost base de la licitació: 439.114,62
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 14 de març de 2006.
Contractista: Gestió i Construcció Roig
Crespo, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 421.110,92 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0166/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de 5 mòduls prefabricats al CEIP Mont-
serratina de Viladecans (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4570 amb data 10
de febrer de 2006.
Pressupost base de la licitació: 176.681,26
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 6 de març de 2006.
Contractista: Gestió i Construcció Roig
Crespo, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 167.052,13 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0102/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de 4 mòduls prefabricats al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Nadal de Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Procediment: obert.
Publicat al DOGC núm.: 4546 amb data de
9 de gener de 2006.
Pressupost base de la licitació: 123.770,28
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de febrer de 2006.
Contractista: Gestió i Construcció Roig
Crespo, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 121.913,73 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient:  0089/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres de reparació
de la coberta de l’institut d’educació secun-
daria Abat Oliva de Ripoll (Ripollès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.

Forma: concurs.
Procediment: obert
Publicat al DOGC núm.: 4548 amb data d’11
de gener de 2006.
Pressupost base de la licitació: 208.116,35
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 22 de febrer de 2006.
Contractista: Construccions Prho, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 207.075,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0082/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’adequació
del local del c. Laureà Miró ,344 de Sant
Feliu de Llobregat.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 74.090,02
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4570, amb data 10
de febrer de 2006.
Data d’adjudicació: 20 de març de 2006.
Contractista: Metro 7, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 73.500,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0097/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres de supressió
de barreres arquitectòniques a l’IES Coll-
serola de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 220.362,09
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4566, amb data 6
de febrer de 2006.
Data d’adjudicació: 15 de març de 2006.
Contractista: Mrunner, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 218.158,46 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0087/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació de
dues aules del CEIP Sant Jordi de Puigverd
de Lleida.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 163.337,30
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4570, amb data 10
de febrer de 2006.
Data d’adjudicació: 12 d’abril de 2006.
Contractista: Construccions i Contractes
Ribó, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 155.007,10 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0099/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres de reforç es-
tructural del CEIP Joan Maragall d’Arenys
de Mar (Maresme).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 561.414,78
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4566, amb data de
6 de febrer de 2006.
Data d’adjudicació: 16 de març de 2006.
Contractista: Construcciones, Aplicaciones
y Refuerzos, SA (CARSA).
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 561.414,78 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0111/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació de
2 aules i 2 tutories al CEIP Minyons d’Urgell
ZER Plaurcén de Fondarella (Pla d’Urgell).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 251.478,42
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4573, amb data 15
de febrer de 2006.
Data d’adjudicació: 23 de març de 2006.
Contractista: Garrofé y Roca, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 235.801,38 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0295/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’edificis prefabricats al CEIP Caritat de
Serinyana de Cadaqués (Alt Empordà).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 256.016,28
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4573, amb data 15
de febrer de 2006.
Data d’adjudicació: 22 de març de 2006.
Contractista: Miquel Costa, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 256.016,28 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0310/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
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Objecte del contracte: ampliació de la
instal$lació elèctrica pel subministrament
d’acumuladors i emissors de calor de l’Es-
cola Oficial de Idiomes de Tarragona (Tarra-
gonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 79.427,86
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4594, amb data de
16 de març de 2006.
Data d’adjudicació: 9 de maig de 2006.
Contractista: Albamon Instalaciones, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 58.201,44 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0312/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’instal$lació
d’un ascensor a l’IES Ventura Gassol de
Badalona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 64.223,56
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4588, amb data de
8 de març de 2006.
Data d’adjudicació: 2 de maig de 2006.
Contractista: Construcciones e Instalacio-
nes Rin, S.A.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 54.590,03 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0314/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’instal$lació
d’un ascensor a l’IES Ramon Berenguer IV
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 65.385,15
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4588, amb data de
8 de març de 2006.
Data d’adjudicació: 2 de maig de 2006.
Contractista: Construcciones e Instalacio-
nes Rin, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 55.577,38 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0316/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’instal$lació
d’un ascensor a l’IES Thos i Codina de
Mataró.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.

Pressupost base de la licitació: 60.426,79
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 6 de juliol de 2006.
Contractista: Construcciones e Instalacio-
nes Rin, S.A.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 60.426,79 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0373/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres de cuina, ves-
tidors i canvi de finestres del CEIP Pau Vila
de l’Hospitalet de Llobregat.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació:ordinària .
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 179.135,26
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4588, amb data de
8 de març de 2006.
Data d’adjudicació: 23 de maig de 2006.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 173.300,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0597/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: direcció d’execució
i coordinació, estudi de seguretat i salut d’ar-
quitecte tècnic de les obres d’adequació i
ampliació a 1 línia del CEIP Montserrat de
Sant Just Desvern (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: consultoria i assistèn-
cia.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 51.667,82
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4590, amb data de
10 de març de 2006.
Data d’adjudicació: 9 de maig de 2006.
Contractista: SGS Tecnos, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 40.300,90 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1069/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres d’escala per
accedir a la teulada i elements de seguretat
per neteja de canals i morrions de baixants
a l’IES XXV Olimpíada de Barcelona.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 100.001,99
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4665, amb data de
29 de juny de 2006.
Data d’adjudicació: 3 d’agost de 2006.
Contractista: Teyco, SL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 99.501,98 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 6 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.311.080)

RESOLUCIÓ EDU/3868/2006, de 24 de
novembre, de modificació de la Resolució
EDC/860/2006, de 29 de març, de convo-
catòria per a la concessió d’ajuts al profes-
sorat i al personal laboral dels centres edu-
catius públics del Departament d’Educació
que realitza tasques d’atenció a l’alumnat i
que ha participat en activitats educatives
amb l’alumnat realitzades fora dels centres
durant el curs escolar 2004-2005.

El III Acord general sobre condicions de
treball del personal de l’àmbit d’aplicació de
la Mesa General de Negociació de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya per
als anys 2005-2008, publicat al DOGC núm.
4517, de 24.11.2005, estableix en el punt
5.2, Fons de modernització i racionalització
de l’Administració, apartat a), la dotació d’un
fons equivalent al 0,3% anual de la massa
salarial de tots els empleats i totes les
empleades públics de l’àmbit d’aplicació de
la Mesa General per als anys 2006, 2007 i
2008. Així mateix, preveu que la Mesa Ge-
neral de Negociació de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, les
diferents meses sectorials, determinarà anu-
alment l’aplicació i la distribució d’aquest
fons per a col·lectius determinats i per a me-
sures específiques.

En conseqüència, el 27 de setembre de
2006, el Departament d’Educació i Univer-
sitats i les organitzacions sindicals USTEC-
STE’s.IAC, FE CCOO i FETE-UGT de la Mesa
Sectorial de negociació de personal docent
no universitari, signen l’Acord d’aplicació i
distribució del fons equivalent al 0,3% anu-
al de la massa salarial per al personal do-
cent no universitari per a l’any 2006, on es
disposa destinar 620.000 euros per a ajuts
a activitats educatives realitzades fora del
centre per al curs 2004-2005.

Per tal de donar compliment al que esta-
bleix l’esmentat Acord, cal modificar la Re-
solució EDC/860/2006, de 29 de març, de
convocatòria per a la concessió d’ajuts al
professorat i al personal laboral dels cen-
tres educatius públics del Departament
d’Educació que realitza tasques d’atenció
a l’alumnat i que ha participat en activitats
educatives amb l’alumnat realitzades fora
dels centres durant el curs 2004-2005.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Modificar el punt 3 de la Resolució
EDC/860/2006, de 29 de març, en el sentit
d’ampliar el crèdit destinat a la convocatò-
ria, fins a un import màxim d’1.942.226,00
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euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
EN03D/231000100/4210 del pressupost de
2006.

—2 Modificar el punt 6.2 de les bases re-
guladores aprovades per la Resolució EDC/
860/2006, de 29 de març, en el sentit d’es-
tablir que l’import unitari de l’ajut no serà
superior a 50,00 euros.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Educació i Universitats, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

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

(06.328.010)

RESOLUCIÓ EDU/3871/2006, de 14 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Escola Pia d’Igualada, d’Igua-
lada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Escola Pia
d’Igualada, d’Igualada, en petició d’obertu-
ra del nivell d’educació infantil de segon
cicle, i supressió dels ensenyaments del
nivell de formació professional, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

de 5 de març pel qual s’estableix l’ordena-
ció general de la formació professional es-
pecífica,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia d’Igualada, d’Igualada, per ober-
tura del nivell d’educació infantil de segon
cicle, i supressió dels ensenyaments del
nivell de formació professional, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 14 de novembre de
2006

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DE L’ANOIA

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Codi: 08019502.
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Adreça: Pl. Castells, 10.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza l’obertura del nivell d’educa-
ció infantil de segon cicle amb 3 unitats i
capacitat per a 60 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2006/2007.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de grau
superior administració i finances amb 2
grups i capacitat per a 60 llocs escolars, i
animació d’activitats físiques i esportives
amb 2 grups i capacitat per a 60 llocs es-
colars, amb efectes a la fi del curs 2005/
2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil de segon cicle: 3 unitats
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 16 uni-
tats amb capacitat per a 480 llocs escolars.

Batxillerat en les modalitats:
Humanitats i ciències socials: 4 unitats

amb capacitat per a 140 llocs escolars.
Ciències i tecnologia: 4 unitats amb ca-

pacitat per a 140 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció:

Humanitats i ciències socials: 4 unitats
amb capacitat per a 140 llocs escolars.

Ciències de la naturalesa i de la salut: 2
unitats amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars.

Tecnologia: 2 unitats amb capacitat per a
70 llocs escolars.

(06.303.139)

RESOLUCIÓ EDU/3867/2006, de 24 de
novembre, de modificació de la Resolució
EDC/154/2006, de 26 de gener, de convo-
catòria per a la concessió dels ajuts del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
corresponent a l’any 2005.

El III Acord general sobre les condicions
de treball del personal en l’àmbit d’aplica-
ció de la Mesa general de negociació de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, signat el 10 d’octubre de 2005,
entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i les organitzacions sindicals, i
ratificat pel Govern de la Generalitat el 8 de
novembre de 2005 (DOGC núm. 4517, de
24.11.2005), preveu en l’apartat 5.4 la con-
tinuïtat del Fons d’acció social i estableix la
seva dotació econòmica, per a la convoca-
tòria de l’any 2005.

En aplicació de l’apartat 5.1 i 5.2.b) del III
Acord general sobre les condicions de tre-
ball del personal en l’àmbit d’aplicació de la
Mesa general de negociació de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, signat
el 10 d’octubre de 2005, entre l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i les
organitzacions sindicals, i ratificat pel Go-
vern de la Generalitat el 8 de novembre de
2005 (DOGC núm. 4517, de 24.11.2005),
cal incrementar en 39.521,89 euros la quan-
tia establerta per al Fons d’acció social del
personal funcionari docent no universitari
dependent de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya.

Així mateix l’apartat 5.2.a) de l’esmentat
Acord, sota l’epígraf Fons de modernitza-
ció i racionalització de l’Administració, es-
tableix la dotació d’un fons equivalent al
0,3% anual de la massa salarial de tots els
empleats i totes les empleades públics de
l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de
Negociació de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya. Així mateix preveu que
la Mesa General de Negociació de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i, si
s’escau, les diferents meses sectorials, de-
terminarà anualment l’aplicació i la distribu-
ció d’aquests fons per a col·lectius deter-
minats i per a mesures específiques.

En conseqüència, el 27 de setembre de
2006, el Departament d’Educació i Univer-
sitats i les organitzacions sindicals USTE-
STEs.IAC, FE CCOO i FETE-UGT de la Mesa
Sectorial de negociació de personal docent
no universitari, van signar l’Acord de la Mesa
sectorial sobre la distribució del fons del
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0,3% de la massa salarial del personal do-
cent no universitari per a l’any 2006, en el
que s’estableix que es destinarà 1.000.000
d’euros al Fons d’acció social del personal
funcionari docent no universitari dependent
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, per a la convocatòria correspo-
nent a l’any 2005.

Per tal de donar compliment al que dis-
posen els acords esmentats, cal modificar
la Resolució EDC/154/2006, de 26 de ge-
ner, de convocatòria per a la concessió dels
ajuts del Fons d’acció social per al personal
funcionari docent no universitari dependent
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, corresponents a l’any 2005.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Modificar l’apartat 2 de la Resolució
EDC/154/2006, de 26 de gener, de convo-
catòria per a la concessió dels ajuts del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2005, en el sentit de
destinar per a la concessió dels ajuts del
Fons d’acció social per al personal funcio-
nari docent no universitari dependent de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponents a l’any 2005, un im-
port màxim de 6.467.194,16 euros, a càr-
rec de la partida pressupostària EN03 D/
233000100/4210 del pressupost de 2006.

—2 Modificar els imports màxims dels
ajuts previstos a l’annex 2, bases específi-
ques, de l’esmentada convocatòria, que
seran els que es detallen a continuació:

1. Modalitat: ajut per a persones dismi-
nuïdes.

Import: a) Per disminucions iguals o su-
periors al 65%: 650 euros.

b) Per disminucions entre el 33% i el 64%:
390 euros.

2. Modalitat: ajut per ascendents depen-
dents.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 405
euros.

3. Modalitat: ajut per tractament odon-
tològic.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 22% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 1.200 euros.

4. Modalitat: ajut per ortodòncia.
Import: s’adjudicarà un percentatge de

fins al 22% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 1.200 euros.

5. Modalitat: ajut per pròtesis oculars, au-
ditives, capil·lars i ortopèdia.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 22% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 1.200 euros.

6. Modalitat: ajut per reducció de diòp-
tries amb làser.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 308
euros.

7. Modalitat: ajut per tractament de foni-
atria.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 22% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 1.200 euros.

8. Modalitat: ajut per tractament de psico-
teràpia i de conducta alimentària anòmala.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 22% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 1.200 euros.

9. Modalitat: ajut per tractament de per-
sones afectades de malaltia celíaca.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 300
euros.

10. Modalitat: ajut per tractament de fer-
tilitat.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 22% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 1.200 euros.

11. Modalitat: ajut per tràmits d’adopció.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 227

euros.
12. Modalitat: ajut per natalicis i adopci-

ons.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 291

euros.
13. Modalitat: ajut per llars d’infants.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 44

euros.
14. Modalitat: ajut per colònies d’esplai.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 53

euros.
15. Modalitat: ajut per estudis universi-

taris de fills i filles.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 291

euros.
16. Modalitat: ajut per defunció.
Import: l’import d’aquest ajut serà de

1.950 euros.
17. Modalitat: ajut per sepeli.
Import: l’import d’aquest ajut serà de 500

euros.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Educació i Universitats, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

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

(06.306.218)

RESOLUCIÓ EDU/3869/2006, de 24 de
novembre, de cessament de la senyora
Maria Àngels Reig Puig com a assessora del
conseller d’Educació i Universitats en ma-
tèria de polítiques educatives comparades.

La senyora Maria Àngels Reig Puig fou no-
menada, per la Resolució EDU/2243/2006,
de 26 de juny (DOGC núm. 4670, de
6.7.2006), assessora del conseller d’Edu-
cació i Universitats en matèria de polítiques
educatives comparades.

Atès que la senyora Maria Àngels Reig
Puig ha estat nomenada, per la Resolució
EDU/3599/2006, de 30 d’octubre (DOGC
núm. 4762, de 16.11.2006), cap de la Sec-
ció de Coordinació i Assessorament en
Matèria de Centres Educatius;

Atès el que preveu el Decret 2/2005, d’11
de gener, sobre el règim jurídic del personal
eventual de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que
m’han estat conferides,

Resolc:

La senyora Maria Àngels Reig Puig cessa
com a assessora del conseller d’Educació
i Universitats en matèria de polítiques edu-
catives comparades, amb efectes del dia 17
de novembre de 2006.

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

Així mateix, es pot interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
ha dictat l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que es consideri
convenient per a la defensa dels propis in-
teressos.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

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

(06.327.124)

RESOLUCIÓ EDU/3870/2006, de 24 de
novembre, per la qual es nomena la se-
nyora Maria Àngels Reig Puig assessora
del conseller d’Educació i Universitats en
matèria de polítiques educatives compa-
rades.

La senyora Maria Àngels Reig Puig fou no-
menada, per la Resolució EDU/2243/2006,
de 26 de juny (DOGC núm. 4670, de
6.7.2006), assessora del conseller d’Edu-
cació i Universitats en matèria de polítiques
educatives comparades.
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Atès que la senyora Maria Àngels Reig
Puig ha cessat com a assessora del conse-
ller d’Educació i Universitats en matèria de
polítiques educatives comparades, amb
motiu del seu nomenament com a cap de la
Secció de Coordinació i Assessorament en
Matèria de Centres Educatius, efectuat per
la Resolució EDU/3599/2006, de 30 d’oc-
tubre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006);

Vista la proposta de la cap del Gabinet
del Conseller per tal que la senyora Maria
Àngels Reig Puig continuï ocupant el lloc
d’assessora del conseller d’Educació i Uni-
versitats en matèria de polítiques educati-
ves comparades;

Vist que el lloc d’assessor/a del/de la con-
seller/a en matèria de polítiques educatives
comparades va ser creat en la sessió de la
Comissió Tècnica de la Funció Pública del
dia 24 de novembre de 2004;

Atès el que preveu el Decret 2/2005, d’11
de gener, sobre el règim jurídic del personal
eventual de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya;

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública;

De conformitat amb les atribucions que
m’han estat conferides,

Resolc:

Nomenar la senyora Maria Àngels Reig
Puig assessora del conseller d’Educació i
Universitats en matèria de polítiques edu-
catives comparades, amb efectes del dia 18
de novembre de 2006, amb els drets i les
obligacions inherents al lloc, mentre l’ocu-
pi, que s’indiquen tot seguit.

Funcions:
a) Establir criteris i indicadors d’avalua-

ció dels diferents sistemes educatius esta-
blerts als països de l’entorn europeu.

b) Elaborar els informes que permetin va-
lorar la possibilitat de posar en marxa nous
ítems en el sistema educatiu propi.

c) Potenciar les relacions a nivell institu-
cional entre les diferents administracions
educatives de l’entorn europeu.

d) Gestionar i coordinar les actuacions
que s’executin en l’àmbit de les directives
europees en matèria d’educació.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 26, complement especí-
fic de 22.718,40 euros anuals.

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

Així mateix, es pot interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
ha dictat l’acte en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que es consideri
convenient per a la defensa dels propis in-
teressos.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

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

(06.327.125)

RESOLUCIÓ EDU/3858/2006, de 31 d’oc-
tubre, d’adscripció amb destinació definiti-
va de diversos funcionaris del cos de mes-
tres.

Per Resolució EDU/3401/2006, de 24 d’oc-
tubre (DOGC núm. 4751, de 31.10.2006), s’in-
tegra l’aula pública de formació d’adults Bu-
falà de Badalona a l’aula pública de formació
d’adults Lloreda-La Pau, de Badalona.

El professorat de l’aula de formació
d’adults Bufalà, quan s’integri a l’AFA Llo-
reda-La Pau, mantindrà la seva situació ad-
ministrativa actual.

Aquesta Resolució té efectes des del curs
2005-2006 i s’inscriurà al registre general
de centres docents.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Per tant,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva els
funcionaris del cos de mestres als llocs de
treball que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució, amb efectes de l’1 de setem-
bre de 2005.

—2 Mantenir en el centre al qual s’adscri-
uen l’antiguitat que tenien aquests funcio-
naris docents en el centre d’origen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la 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, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant el sub-
director general de Plantilles, Provisió i
Nòmines, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 d’octubre de 2006

Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines

P.S. (Resolució EDU/2838/2006, de 6 de se-
tembre (DOGC núm. 4713, de 6.9.2006)

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona
II-comarques

Integració de l’Aula pública de formació
d’adults Bufalà, amb codi 08061579 a l’au-
la pública de formació d’adults Lloreda-La
Pau, amb codi 08061580, ambdues de
Badalona.

Adscripció amb destinació definitiva dels
funcionaris del cos de mestres

NIF: 012242067H.
Nom i cognoms: Luis Merino Buron.
Especialitat: educació primària.

NIF: 077099218K.
Nom i cognoms: Francisca Muñoz Moraga.
Especialitat: educació primària.

(06.307.085)

DECRET 454/2006, de 30 de novembre,
de nomenament del senyor Francesc Vidal
i Pla com a secretari general del Departa-
ment d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la Llei
3/1982, de 23 de març, del Parlament, del
President i del Consell Executiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, a proposta del conseller
d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Nomenar el senyor Francesc Vidal i Pla se-

cretari general del Departament d’Educació,
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Barcelona, 30 de novembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.333.236)
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DECRET 455/2006, de 30 de novembre,
de cessament del senyor Francesc Vidal i
Pla com a secretari general del Departament
d’Educació i Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller d’Educació i d’acord amb el Go-
vern,

Decreto:

Article únic
El senyor Francesc Vidal i Pla cessa en el

càrrec de secretari general del Departament
d’Educació i Universitats.

Barcelona, 30 de novembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.333.235)

RESOLUCIÓ EDU/3913/2006, de 27 de
novembre, de modificació de l’autorització
d’obertura del Centre Municipal de Forma-
ció d’Adults Rosa dels Vents de Cambrils.

Vista la Resolució de 29 de maig de 1997,
del Departament de Benestar Social, per la
qual es va autoritzar, entre d’altres, l’ober-
tura del  centre munic ipal  d’Educació
d’Adults de Cambrils;

Vista la Resolució de 18 de setembre de
2001, del Departament de Benestar Social,
de modificació de l’autorització per canvi de
denominació del Centre Municipal de For-
mació d’Adults Cambrils, del municipi de
Cambrils, que passa a denominar-se Cen-
tre Municipal de Formació d’Adults Rosa
dels Vents;

Vista la documentació presentada, acre-
ditativa dels requisits de titulació del perso-
nal docent del centre;

Atès el que estableix el Decret 72/1994,
de 6 d’abril, pel la qual es regulen els cen-
tres de formació d’adults, i l’Ordre de 19 de
juliol de 1994, que n’estableix el règim d’au-
torització, modificada per l’Ordre de 17
d’octubre de 1995, així com el Decret 213/
2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’or-
denació curricular de la formació bàsica de
les persones adultes;

Fent ús de les atribucions que m’han estat
conferides per la normativa vigent,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del
Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa
dels Vents de Cambrils, amb el número de
codi 43008781, per canvi en els ensenya-
ments.

—2 Els ensenyaments autoritzats són els
corresponents a la formació bàsica de les
persones adultes, que inclou el cicle de
formació instrumental i el cicle d’educació
secundària.

—3 Que es faci la inscripció de la modifi-
cació esmentada al Registre general de
centres de formació d’adults.

—4 La modi f icació de l ’autor i tzació
d’obertura té efectes des de l’inici del curs
2005-2006.

Contra aquesta Resolució, que no posa
fi a la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar un recurs d’al-
çada davant el conseller d’Educació i Uni-
versitats en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen l’article 114
i següent de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

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

(06.320.057)

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2006,
per la qual s’atorguen els ajuts al professo-
rat i al personal laboral dels centres educa-
tius públics del Departament d’Educació i
Universitats que realitza tasques d’atenció
a l’alumnat i que ha participat en activitats
educatives amb l’alumnat realitzades fora
dels centres durant el curs escolar 2004-
2005.

D’acord amb el que estableix el punt 8.1
de les bases reguladores de la Resolució
EDC/860/2006, de 29 de març, de con-
vocatòria per a la concessió d’ajuts al pro-
fessorat i al personal laboral dels centres
educatius públics del Departament d’Edu-
cació que realitza tasques d’atenció a
l’alumnat i que ha participat en activitats
educatives amb l’alumnat realitzades fora
dels centres durant el curs escolar 2004-
2005, es va dictar la Resolució de 7 de
juny de 2006, mitjançant la qual es resolia
provisionalment la convocatòria esmenta-
da.

L’1 de desembre de 2006 es va publicar
en el DOGC núm. 4773 la Resolució EDU/
3868/2006, de 24 de novembre de 2006,
per la qual es modifiquen l’apartat 2 i el punt
6.2 de les bases reguladores de la Resolu-
ció EDC/860/2006, de 29 de març, de con-
vocatòria per a la concessió d’ajuts al pro-
fessorat i al personal laboral dels centres
educatius públics del Departament d’Edu-
cació que realitza tasques d’atenció a
l’alumnat i que ha participat en activitats
educatives amb l’alumnat realitzades fora
dels centres durant el curs escolar 2004-
2005.

Un cop estudiades les al·legacions i de
conformitat amb el que estableix el punt 8.1
de les bases reguladores de la convocatòria,

Resolc:

1. Atorgar a les persones sol·licitants que
es relacionen en l’annex d’aquesta Resolu-
ció les quantitats que en cada cas es deter-
minen per haver realitzat activitats fora del
centre durant el curs escolar 2004-2005.
L’import unitari de l’ajut es fixa en 47,08
euros, d’acord amb allò que es preveu en la
base 6.2 de la Resolució de convocatòria
de 29 de març, modificada per la Resolució
EDU/3868/2006, de 24 de novembre de
2006. El pagament dels esmentats ajuts es
farà a càrrec de l’aplicació pressupostària
EN03 D/231000100/4210 del pressupost de
2006, f ins a un import  g lobal  màxim
d’1.942.226,00 euros.

2. Denegar la concessió d’ajuts a les per-
sones sol·licitants que es detallen en l’an-
nex d’aquesta Resolució per les causes que
s’especifiquen en cada cas.

Aquesta Resolució i l’annex corresponent
s’exposaran als taulers d’anuncis dels ser-
veis territorials del Departament d’Educa-
ció i Universitats, així com també a l’adre-
ça electrònica: http://www.gencat.net/
educacio .

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al tauler d’anuncis dels Serveis
Territorials del Departament d’Educació i
Universitats de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al tauler d’anuncis dels serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats, se-
gons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

Eloïsa Anglada i Guajardo
Subdirectora general de Seguretat i Salut,
e.f.

per suplència del titular
de la Direcció General de Personal Docent

(Resolució EDU/2838/2006,
de 6 de setembre, DOGC 4713,
de 6.9.2006)
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RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2006,
per la qual s’aprova i es fa pública la llista
de concessió d’ajuts econòmics del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2005.

Per Resolució de 26 d’abril de 2006, es
fa pública la llista provisional d’admesos i
exclosos en la convocatòria per a la con-
cessió dels ajuts del Fons d’acció social per
al personal funcionari docent no universitari
corresponents a l’any 2005.

Un cop transcorregut el termini de recla-
macions, i atesa la proposta de la Comissió
d’acció social del personal docent no uni-
versitari (CASD) i de conformitat amb allò
que disposa la base general 11 de la Reso-
lució EDC/154/2006, de 26 de gener de
2006, (DOGC núm. 4564, de 2.2.2006), de
convocatòria per a la concessió dels ajuts
del Fons d’acció social per al personal fun-
cionari docent no universitari dependent de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya corresponents a l’any 2005, modi-
ficada per la Resolució EDU/3867/2006, de
24 de novembre de 2006,

Resolc:

1. Aprovar i fer pública la llista de sol·li-
citants, amb indicació de l’ajut econòmic
concedit per a aquelles modalitats per a les
quals han estat admesos i amb indicació de

les modalitats per a les quals han estat
definitivament exclosos, amb el detall de les
causes d’exclusió.

2. El pagament dels ajuts esmentats es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostà-
ria EN03 D/233000100/4210 per a l’any
2006 fins a un import global màxim de
6.467.133,15 euros.

3. Aquesta Resolució i les llistes corres-
ponents s’exposaran al tauler d’anuncis de
la seu del Departament d’Educació i Uni-
versitats, dels seus serveis territorials i de
les seves oficines territorials i gestores, així
com també de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juve-
nil i dels serveis territorials del Departament
de Justícia; així mateix, aquesta informació
es pot consultar a l’adreça electrònica del
Departament d’Educació i Universitats,
http://www.gencat.net/educacio.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació i de les llistes corresponents
en el tauler d’anuncis de la seu del Depar-
tament d’Educació i Universitats, dels seus
serveis territorials i de les seves oficines
territorials i gestores, així com també de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, de Re-
habilitació i Justícia Juvenil i dels serveis ter-
ritorials del Departament de Justícia, de con-

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució i de les llistes corres-
ponents en el tauler d’anuncis de la seu del
Departament d’Educació i Universitats, dels
seus serveis territorials i de les seves ofici-
nes territorials i gestores, així com també
de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Re-
habilitació i Justícia Juvenil i dels serveis ter-
ritorials del Departament de Justícia, segons
allò que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

Eloïsa Anglada Guajardo
Subdirectora general de Seguretat i Salut,
e.f.

per suplència de la titular
de la Direcció General de Personal Docent

(Resolució EDU/2838/2006,
de 6 de setembre, DOGC 4713,
de 6.9.2006)


