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ORDRE EDU/572/2006, de 3 de novembre,
per la qual es reconeix la implantació dels
estudis de llicenciat o llicenciada en comu-
nicació audiovisual a la Facultat d’Humani-
tats de la Universitat Internacional de
Catalunya.

La Llei 11/1997, d’1 d’octubre, de reco-
neixement de la Universitat Internacional de
Catalunya, estableix entre els centres que
configuren inicialment aquesta Universitat la
Facultat d’Humanitats, que organitza els
estudis de llicenciat o llicenciada en huma-
nitats i llicenciat o llicenciada en periodis-
me.

La Univers i tat Internacional  de Ca-
talunya ha manifestat la seva voluntat
d’ampliar la seva oferta educativa i ha
sol· l icitat al Departament d’Educació i
Universitats el reconeixement de la implan-
tació dels estudis de llicenciat o llicenci-
ada en comunicació audiovisual a la Fa-
cultat d’Humanitats.

D’acord amb aquesta petició, de con-
formitat amb el que estableixen la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya; la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats; el Decret
258/1997, de 30 de setembre, pel qual es
regula la programació universitàr ia de
Catalunya i els procediments de creació o
reconeixement i de reordenació de cen-
tres docents universitaris i d’implantació
d’ensenyaments; el  Reial decret 557/
1991, de 12 d’abril, sobre creació i reco-
neixement d’universitats i centres univer-
sitaris, amb l’acord previ del Patronat Uni-
versitari de la Universitat Internacional de
Catalunya i a proposta del director gene-
ral d’Universitats,

Ordeno:

Article únic
Es reconeix la implantació dels estudis de

llicenciat o llicenciada en comunicació au-
diovisual a la Facultat d’Humanitats de la
Universitat Internacional de Catalunya.

Disposició addicional

Un cop homologat el títol, i complerts els
compromisos adquirits per la Universitat In-
ternacional de Catalunya, el rector o recto-
ra d’aquesta Universitat sol·licitarà a la per-
sona titular del departament competent en
matèria d’universitats l’autorització d’inici
d’activitats dels estudis, d’acord amb l’arti-
cle 108 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya.

Disposició final

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

Barcelona, 3 de novembre de 2006

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

(06.306.049)

ORDRE EDU/573/2006, de 14 de novem-
bre, per la qual es crea l’Institut de Govern
i Polítiques Públiques (IGOP), com a institut
universitari de recerca propi de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

La Universitat Autònoma de Barcelona
amb la finalitat d’enfortir i donar suport a la
recerca en l’àmbit del dret públic i l’anàlisi
polític, ha sol·licitat al Departament d’Edu-
cació i Universitats la creació d’un institut
universitari de recerca amb la denominació
d’Institut de Govern i Polítiques Públiques
(IGOP).

L’any 1990 la Universitat Autònoma de
Barcelona va reconèixer com a grup de re-
cerca l’Equip d’Anàlisi Política, el qual fou
reconegut com a grup de recerca consoli-
dat en el marc del Pla de recerca des del
novembre de 1994. Posteriorment, en data
31 de gener de 2002, el Consell de Go-
vern de la Universitat Autònoma de Bar-
celona va aprovar la creació de l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques com a Cen-
tre Especial de Recerca de la Universitat
Autònoma de Barcelona. És interès de la
Universitat Autònoma de Barcelona que
l’Institut esmentat esdevingui Institut Uni-
versitari de Recerca.

De conformitat amb la sol·licitud esmen-
tada, d’acord amb el que estableixen l’ar-
ticle 23 en relació amb l’article 104 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya; l’article 10 de la Llei orgàni-
ca 6/2001, de 21 de desembre, d’univer-
sitats i els Estatuts de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, a proposta del Consell
Social i amb l’informe previ del Consell de
Govern,

Ordeno:

Article 1
Es crea l’Institut de Govern i Polítiques Pú-

bliques (IGOP) com a institut universitari de
recerca propi de la Universitat Autònoma de

Barcelona, amb seu al Campus de Bellaterra
de la Universitat Autònoma de Barcelona a
Cerdanyola del Vallès.

Article 2
L’Institut de Govern i Polítiques Públiques

(IGOP) té com a objecte el desenvolupa-
ment de projectes de recerca bàsica i apli-
cada en el camp de les polítiques públi-
ques, vinculats a la innovació en les formes
de govern i de gestió pública, així com de
les dinàmiques de participació i mobilitza-
ció ciutadana.

Article 3
L’Institut de Govern i Polítiques Públiques

(IGOP) es regirà per la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats; la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, l’Estatut de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i la resta de normativa
vigent que sigui d’aplicació.

Disposició final

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

Barcelona, 14 de novembre de 2006

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

(06.312.004)

RESOLUCIÓ EDU/3939/2006, de 23 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
l’Acord de la Junta del Consell Interuniver-
sitari de Catalunya, de 26 d’octubre de
2006, de delegació de competències
d’aquest òrgan en la Comissió general de
política universitària per al nomenament de
representants de les universitats públiques
catalanes en altres organismes.

L’article 131.1.m) de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
estableix que és funció de la Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya el
nomenament dels representants de les
universitats públiques catalanes en altres
organismes, i que l’article 132 de la ma-
teixa Llei atribueix a aquest òrgan la po-
testat de delegar expressament en les
comissions permanents que es constitu-
eixin les funcions que li són atribuïdes per
l’article 131.

La Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya, en la sessió plenària de 26 d’oc-
tubre de 2006, va acordar delegar en la
Comissió general de política universitària la
competència de nomenament de represen-
tants de les universitats en altres organis-
mes.

Per tot això, d’acord amb el que estableix
l’article 39 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i en virtut de les atribucions
que em confereix l’article 124 de la Llei 1/
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2003, de 19 de febrer, d’universitats de Ca-
talunya,

Resolc:

Donar publicitat a l’Acord de la Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya, de 26
d’octubre de 2006, de delegació de com-
petències d’aquest òrgan en la Comissió
general de política universitària per al no-
menament de representants de les univer-
sitats públiques catalanes en altres organis-
mes, que es publica com a annex a aquesta
Resolució.

Barcelona, 23 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
President del Consell Interuniversitari
de Catalunya

Acord
de la Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya, de 26 d’octubre de 2006, de de-
legació de competències d’aquest òrgan en
la Comissió general de política universitària
per al nomenament de representants de les
universitats públiques catalanes en altres
organismes

Actualment, d’acord amb el que esta-
bleixen l’article 131.1.m) de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Ca-
talunya, i l’article 19.c) de la Resolució
UNI/1999/2004, de 14 de juliol, per la qual
es regulen les comissions de caràcter
permanent del Consell Interuniversitari de
Catalunya, la Junta nomena els represen-
tants de les universitats catalanes en al-
tres organismes, amb l’informe previ de la
Comissió general de política universitària,
respectivament.

Tanmateix, darrerament s’ha posat de
manifest la necessitat de millorar el proce-
diment actual, com a conseqüència de la
rebuda constant de peticions de designa-
ció dels 69 òrgans que es gestionen hores
d’ara, així com pel reduït termini de temps
amb què es compta per respondre.

Per aquesta raó, amb l’objectiu d’agilit-
zar el procediment de nomenament de re-
presentants de les universitats públiques
catalanes en altres organismes, i atès que
l’article 132 de la mateixa Llei atribueix a la
Junta la potestat de delegar expressament
en les comissions permanents que es cons-
titueixin les funcions que li són atribuïdes per
l’article 131,

La Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya, en la seva sessió de 26 d’octu-
bre de 2006, acorda:

Delegar en la Comissió general de políti-
ca universitària del Consell Interuniversitari
de Catalunya la competència de nomena-
ment de representants de les universitats ca-
talanes en altres organismes, prevista a l’ar-
ticle 131.1.m) de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya.

(06.327.067)

RESOLUCIÓ EDU/3944/2006, de 9 de no-
vembre, per la qual es fa públic el calenda-
ri d’inscripció i realització de les proves
d’accés a la universitat per a més grans de
25 anys per a la convocatòria de l’any
2007.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, estableix que l’accés al
sistema universitari públic de Catalunya ha
de respectar els principis de publicitat, igual-
tat, mèrit i capacitat. Si bé correspon a les
universitats l’admissió dels estudiants, el
departament competent en matèria d’uni-
versitats ha d’adoptar les mesures perti-
nents perquè les universitats puguin actuar
coordinadament en matèria d’accés a la
universitat, a fi de garantir que els estudi-
ants concorrin als processos d’accés amb
igualtat d’oportunitats. Amb aquesta finali-
tat, el Consell Interuniversitari de Catalunya
ha d’oferir processos d’accés per a les uni-
versitats que s’hi acullin, els quals han de
ser respectuosos amb l’autonomia univer-
sitària.

Per la Resolució UNI/369/2004, de 25 de
febrer, del conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació, es va aprovar la
tramitació telemàtica de la inscripció a les
proves d’accés a les universitats públiques
catalanes i a la Universitat de Vic per a més
grans de 25 anys.

Per tot això, la Comissió d’accés i afers
estudiantils, regulada a la Resolució UNI/
1999/2004, de 14 de juliol, en la sessió de
29 de juny de 2006, va aprovar el calendari
de les proves d’accés a la universitat per a
més grans de 25 anys per a la convocatòria
de l’any 2007.

En exercici de les competències que em
corresponen,

Resolc:

Fer públic l’acord de la Comissió d’ac-
cés i afers estudiantils del Consell Interu-
niversitari de Catalunya de 29 de juny de
2006, pel qual es determina el calendari
d’inscripció i realització de les proves d’ac-
cés a la universitat per a més grans de 25
anys per a la convocatòria de l’any 2007,
que s’adjunta com a annex a aquesta Re-
solució.

Barcelona, 9 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
President del Consell Interuniversitari
de Catalunya

ANNEX

Acord de la Comissió d’accés i afers es-
tudiantils del Consell Interuniversitari de
Catalunya de 29 de juny de 2006, pel qual
es determina el calendari de les proves
d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys per a la convocatòria de l’any
2007

—1 Les proves d’accés a la universitat per
a més grans de 25 anys tindran lloc els dies
5 i 12 de maig de 2007.

—2 El termini de matrícula per fer les pro-
ves d’accés per a més grans de 25 anys de
les universitats públiques catalanes, la Uni-
versitat de Vic, la Universitat Ramon Llull, la
Universitat Internacional de Catalunya i la
Universitat Abat Oliba CEU és del 27 de
febrer al 7 de març de 2007, ambdós inclo-
sos.

—3 La matrícula de les proves d’accés a
la universitat per a més grans de 25 anys
de les universitats públiques catalanes i de
la Universitat de Vic es farà telemàticament
a l’adreça http://accesnet.gencat.net, a
l’apartat Proves d’accés a la universitat per
als més grans de 25 anys.

Dins del mateix termini de matrícula,
s’haurà de fer arribar a l’Oficina d’Organit-
zació de Proves d’Accés a la Universitat, o
al lloc que la Universitat de Girona, la Uni-
versitat de Lleida, la Universitat Rovira i Vir-
gili i la Universitat de Vic hagin determinat,
una fotocòpia compulsada o autenticada de
la següent documentació: DNI o passaport,
sol·licitud de matrícula amb la declaració
jurada, signada pel candidat, conforme re-
uneix els requisits legals per presentar-se a
aquestes proves i, si escau, el carnet de
família nombrosa.

—4 La informació necessària per forma-
litzar la matrícula a la Universitat Ramon
Llul l ,  a la Universitat Internacional de
Catalunya i a la Universitat Abat Oliba CEU
es pot consultar a les adreces d’Internet
http://www.url.edu, http://www.uic.es i
http://www.uao.es, respectivament.

—5 Els candidats que hagin superat les
proves d’accés per a més grans de 25 anys
i vulguin accedir a estudis de 1r cicle o de
1r i 2n cicle i a títols propis de les univer-
sitats públiques i de la Universitat de Vic,
inclosos els centres adscrits, han de for-
mal i tzar la sol· l ic i tud de preinscripció
universitària per Internet a l’adreça http://
accesnet.gencat.net, a l’apartat Preinscrip-
ció universitària (Alumnes amb la prova
d’accés per a més grans de 25 anys del
2007).

Els terminis per formalitzar aquesta pre-
inscripció i els terminis per formalitzar la ma-
trícula universitària, un cop assignada una
plaça en els centres d’estudi de les univer-
sitats públiques catalanes i a la Universitat
de Vic, es podran consultar també a l’adre-
ça d’Internet http://accesnet.gencat.net.

—6 Els candidats que hagin superat les
proves d’accés per a més grans de 25 anys
a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat
Internacional de Catalunya o a la Universi-
tat Abat Oliba CEU, a la convocatòria 2007,
i vulguin cursar estudis a les universitats pú-
bliques catalanes o a la Universitat de Vic,
hauran de fer la sol·licitud de preinscripció
universitària a través d’Internet, a l’adreça
http://accesnet.gencat.net, a l’apartat Pre-
inscripció universitària (Altres alumnes).

(06.310.049)
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RESOLUCIÓ EDU/3945/2006, de 17 de
novembre, per la qual es fa públic el calen-
dari d’inscripció i realització de les proves
d’accés a les universitats de Catalunya del
curs 2006-2007.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, estableix que l’ac-
cés a l  s is tema un ivers i tar i  públ ic  de
Catalunya ha de respectar els principis de
publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Si bé
correspon a les universitats l’admissió dels
estudiants, el departament competent en
matèria d’universitats ha d’adoptar les
mesures pertinents perquè les universitats
puguin actuar coordinadament en matèria
d’accés a la universitat, a fi de garantir que
els estudiants concorrin als processos
d’accés amb igualtat d’oportunitats. Amb
aquesta finalitat, el Consell Interuniversita-
ri de Catalunya ha d’oferir processos d’ac-
cés per a les universitats que s’hi acullin,
els quals han de ser respectuosos amb
l’autonomia universitària.

De conformitat amb el que estableixen
el Reial decret 1640/1999, de 22 d’octu-
bre, pel qual es regula la prova d’accés
als estudis universitaris, la Resolució UNI/
891/2004, d’1 d’abril, per la qual s’apro-
va la tramitació telemàtica de la inscripció
per a les proves d’accés a les universitats
de Catalunya i de consulta dels resultats
que s’hi ha obtingut, i la Resolució UNI/
1999/2004, de 14 de juliol, per la qual es
regulen les comissions de caràcter perma-
nent  de l  Conse l l  In te run ivers i ta r i  de
Catalunya.

Per tot això, i previ acord de la Comissió
d’accés i afers estudiantils del Consell Inte-
runiversitari de Catalunya de 23 de febrer
de 2006, en exercici de les competències
que em corresponen,

Resolc:

Fer públic l’Acord de la Comissió d’ac-
cés i afers estudiantils del Consell Interuni-
versitari de Catalunya de 23 de febrer de
2006, pel qual es determina el calendari
d’inscripció i realització de les proves d’ac-
cés a les universitats de Catalunya del curs
2006-2007, que figura a l’annex d’aquesta
Resolució.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
President del Consell Interuniversitari
de Catalunya

ANNEX

Acord de la Comissió d’accés i afers es-
tudiantils del Consell Interuniversitari de
Catalunya de 23 de febrer de 2006, pel
qual es determina el calendari d’inscrip-
ció i realització de les proves d’accés a
les universitats de Catalunya del curs
2006-2007

Inscripció per a la realització de les pro-
ves d’accés a la universitat en la convoca-
tòria del mes de juny dels estudiants que
hagin cursat batxillerat el curs 2006-2007:
del 22 de maig a l’1 de juny de 2007.

Inscripció per a la realització de les pro-
ves d’accés a la universitat en la convoca-
tòria del mes de juny dels estudiants que es
presenten per lliure: del 6 al 16 de febrer de
2007.

Inscripció per a la realització de les pro-
ves d’accés a la universitat en la convoca-
tòria extraordinària de setembre: del 17 al
23 de juliol de 2007.

Realització de les proves d’accés a la uni-
versitat:

Dies 12, 13 i 14 de juny de 2007.
Dies 4, 5 i 6 de setembre de 2007.

(06.320.059)

RESOLUCIÓ EDU/3946/2006, de 17 de
novembre, per la qual s’accepta la compo-
sició de la Xarxa de referència d’R+D+I en
Tècniques Avançades de la Producció.

Pel Decret 26/1994, de 8 de febrer, es va
crear la Xarxa de centres de referència de
recerca i desenvolupament de la Generali-
tat de Catalunya i per Acord de Govern de
5 de juliol de 1996, publicat per la Resolu-
ció de 12 de juliol de 1996, es va acceptar
i designar com a centre de referència de
recerca i desenvolupament de la Generali-
tat de Catalunya el Centre de Referència de
Recerca i Desenvolupament en Tècniques
Avançades de la Producció i es va integrar
a la Xarxa de Centres de Referència d’R+D
de la Generalitat.

Per Acord de Govern de 31 d’agost de
1999, publicat per Resolució de 7 de de-
sembre de 1999, es va acceptar l’ampliació
del Centre de Referència de Recerca i Des-
envolupament en Tècniques Avançades de
la Producció.

En virtut del que estableix la disposició
addicional 3 del Decret 314/2006, de 25 de
juliol, de creació de la denominació de Xar-
xa de referència d’R+D+I, el Centre de
Referència de Recerca i Desenvolupament
en Tècniques Avançades de la Producció va
passar a denominar-se Xarxa de referència
d’R+D+I en Tècniques Avançades de la
Producció.

Atesa la proposta de composició presen-
tada per la Fundació Centre CIM com a
entitat gestora de la Xarxa de referència
d’R+D+I en Tècniques Avançades de la
Producció;

Atès el que preveu l’article 2 del Decret
314/2006, de 25 de juliol,

Resolc:

Acceptar la composició de la Xarxa de re-
ferència d’R+D+I en Tècniques Avançades
de la Producció, la qual està integrada pels
grups de recerca següents:

Grup de modelització en anàlisi estructu-
ral i processos de conformat del Centre In-
ternacional de Mètodes Numèrics en l’En-
ginyeria.

Grup de tecnologia de nous materials del
Departament de Ciència dels Materials i En-
ginyeria Metal·lúrgica de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya.

Grup de tractament d’imatges del Centre
de Visió per Computador.

Grup de tècniques quantitatives de ges-
tió del Departament d’Investigació Estadís-
tica i Operativa de la Universitat Politècnica
de Catalunya.

Grup de disseny, càlcul i simulació mecà-
nica del Departament d’Enginyeria Mecàni-
ca de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Grup de disseny, operació i control de
pro-cessos químics del Departament d’En-
ginyeria Química de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya.

Grup de robòtica intel·ligent i sistemes del
Departament d’Enginyeria de Sistemes, Au-
tomàtica i Informàtica Industrial de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya.

Grup de fabricació integrada per ordina-
dor de la Fundació Centre CIM.

Grup de robòtica industrial de l’Institut de
Robòtica i Informàtica Industrial de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya i del Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques.

Grup de tècniques avançades de la pro-
ducció i les estructures a l’enginyeria del De-
partament de Resistència de Materials i Es-
tructures en Enginyeria de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

Grup de sistemes integrats de l’Institut
d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat
de Girona.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

(06.324.014)

RESOLUCIÓ EDU/3947/2006, de 17 de
novembre, per la qual es concedeix la de-
nominació de Xarxa de referència d’R+D+I
en Economia i Polítiques Públiques a diver-
sos grups de recerca i innovació d’aquest
àmbit.

El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya
(PRI) vigent, aprovat per Acord de Govern
de data 25 de gener de 2005, configura les
xarxes de referència com a un dels eixos
fonamentals del seu Programa de suport a
la recerca, amb la finalitat d’afavorir l’esta-
bliment de xarxes de col·laboració entre
grups amb objectius comuns i potenciar la
interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat i
que l’esmentat Programa té també la volun-
tat d’impulsar la col·laboració entre grups
de diverses institucions i potenciar la parti-
cipació d’empreses i de centres de recerca
de fora de Catalunya, la qual cosa compor-
tarà que augmenti la capacitat d’elaborar i
proposar grans projectes de recerca i inno-
vació en col·laboració.
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El Decret 314/2006, de 25 de juliol, de
creació de la denominació de Xarxa de re-
ferència d’R+D+I, estableix, d’acord amb el
Pla de Recerca i Innovació, que poden
obtenir la denominació de Xarxa de referèn-
cia d’R+D+I les agrupacions de grups de
recerca i innovació vinculats als diferents
actors institucionals del sistema de recerca
i innovació amb objectius de recerca i inno-
vació comuns, que treballin en àrees que
siguin d’interès per a Catalunya, que siguin
prou destacats i reconeguts internacional-
ment i que tinguin capacitat suficient per a
tasques d’R+D+I, a criteri de la Direcció Ge-
neral de Recerca, per resolució de la perso-
na titular del departament de la Generalitat
de Catalunya competent en matèria de re-
cerca.

Així, en virtut del que disposa l’article 2
del Decret 314/2006, de 25 de juliol, d’acord
amb la proposta del director general de
Recerca,

Resolc:

Article 1
Designar com a Xarxa de referència

d’R+D+I en Economia i Polítiques Públi-
ques la integrada pels grups de recerca se-
güents:

Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polí-
tiques Socials, amb personal de la Univer-
sitat de Barcelona.

Grup de Recerca d’Economia i Polítiques
Públiques, amb personal de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Grup d’Investigació en Economia Públi-
ca, amb personal de la Universitat de
Girona.

Grup de Recerca en Globalització, Desi-
gualtat Econòmica i Polítiques Públiques en
perspectiva històrica, amb personal de la
Universitat de Barcelona.

Grup de Recerca d’Indústria i Territori,
amb personal de la Universitat Rovira i Vir-
gili.

Article 2
Aquesta designació comporta per part

dels grups de recerca i innovació de la Xarxa
l’acceptació dels objectius generals esta-
blerts a l’article 4 del Decret 314/2006, de
25 de juliol, de creació de la denominació
de Xarxa de referència d’R+D+I.

Article 3
La Xarxa de referència d’R+D+I en Eco-

nomia i Polítiques Públiques té com a línies
de recerca prioritàries les següents:

Polítiques socials (salut, educació, medi
ambient, dependència i sistemes de Segu-
retat Social).

Economia pública.
Regulació econòmica.
Geografia econòmica i localització indus-

trial.
Demografia empresarial i polítiques indus-

trials.
Capital humà: educació superior i deman-

da de qualificació.
Economia catalana.

Article 4
D’acord amb l’article 6 del Decret 314/

2006, de 25 de juliol, de creació de la de-
nominació de Xarxa de referència d’R+D+I,
i als efectes d’establir les condicions bàsi-
ques de finançament, organització interna,
dotació de personal, equipament i infraes-
tructura de la Xarxa de referència d’R+D+I
en Economia i Polítiques Públiques, així
com aquelles característiques que la defi-
neixin especialment, l’entitat que actuï com
a gestora i  representant  de la  xarxa
d’R+D+I haurà de formalitzar un contrac-
te-programa amb el departament de la
Generalitat de Catalunya competent en
matèria de recerca.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

(06.321.094)

RESOLUCIÓ EDU/3948/2006, de 17 de
novembre, per la qual es concedeix la de-
nominació de Xarxa de referència d’R+D+I
en Economia Aplicada a diversos grups de
recerca i innovació d’aquest àmbit.

El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya
(PRI) vigent, aprovat per Acord de Govern
de data 25 de gener de 2005, configura les
xarxes de referència com a un dels eixos
fonamentals del seu Programa de suport a
la recerca, amb la finalitat d’afavorir l’esta-
bliment de xarxes de col·laboració entre
grups amb objectius comuns i potenciar la
interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat i
que l’esmentat Programa té també la volun-
tat d’impulsar la col·laboració entre grups
de diverses institucions i potenciar la parti-
cipació d’empreses i de centres de recerca
de fora de Catalunya, la qual cosa compor-
tarà que augmenti la capacitat d’elaborar i
proposar grans projectes de recerca i inno-
vació en col·laboració.

El Decret 314/2006, de 25 de juliol, de
creació de la denominació de Xarxa de re-
ferència d’R+D+I, estableix, d’acord amb el
Pla de Recerca i Innovació, que poden
obtenir la denominació de Xarxa de referèn-
cia d’R+D+I les agrupacions de grups de
recerca i innovació vinculats als diferents
actors institucionals del sistema de recerca
i innovació amb objectius de recerca i inno-
vació comuns, que treballin en àrees que
siguin d’interès per a Catalunya, que siguin
prou destacats i reconeguts internacional-
ment i que tinguin capacitat suficient per a
tasques d’R+D+I, a criteri de la Direcció Ge-
neral de Recerca, per resolució de la perso-
na titular del departament de la Generalitat
de Catalunya competent en matèria de re-
cerca.

Així, en virtut del que disposa l’article 2
del Decret 314/2006, de 25 de juliol, d’acord
amb la proposta del director general de
Recerca,

Resolució:

Article 1
Designar com a Xarxa de referència

d’R+D+I en Economia Aplicada la integra-
da pels grups de recerca següents:

Federalisme Fiscal i Economia Regional,
format amb personal de l’Institut d’Econo-
mia de Barcelona.

Economia del Benestar: Teoria i Aplicaci-
ons, format amb personal de la Universitat
de Barcelona.

Anàlisi Quantitativa Regional, format amb
personal de la Universitat de Barcelona.

Polítiques Públiques i Regulació Econò-
mica, format amb personal de la Universitat
de Barcelona.

Anàlisi Economia Aplicada, format amb
personal de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Risc en Finances i Assegurances, format
amb personal de la Universitat de Barcelona.

Indústria i Territori, format amb personal
de la Universitat Rovira i Virgili.

Article 2
Aquesta designació comporta per part

dels grups de recerca i innovació de la Xarxa
l’acceptació dels objectius generals esta-
blerts a l’article 4 del Decret 314/2006, de
25 de juliol, de creació de la denominació
de Xarxa de referència d’R+D+I.

Article 3
La Xarxa de referència d’R+D+I en Eco-

nomia Aplicada té com a línies de recerca
prioritàries les següents:

L’economia regional i urbana.
El mercat de treball i la demografia.
L’economia de la salut.
L’economia del sector públic.
L’economia del sector financer i assegu-

rador.
L’economia industrial.

Article 4
D’acord amb l’article 6 del Decret 314/

2006, de 25 de juliol, de creació de la de-
nominació de Xarxa de referència d’R+D+I,
i als efectes d’establir les condicions bàsi-
ques de finançament, organització interna,
dotació de personal, equipament i infraes-
tructura de la xarxa de referència d’R+D+I
en Economia Aplicada, així com aquelles
característiques que la defineixin especial-
ment, l’entitat que actuï com a gestora i
representant de la Xarxa d’R+D+I haurà de
formalitzar un contracte-programa amb el
departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria de recerca.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

(06.321.095)

RESOLUCIÓ EDU/3949/2006, de 17 de
novembre, per la qual es concedeix la de-
nominació de Xarxa de referència d’R+D+I
en Química Teòrica i Computacional a di-
versos grups de recerca i innovació d’aquest
àmbit.
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El Pla de Recerca i Innovació de Ca-
talunya (PRI) vigent, aprovat per Acord de
Govern de data 25 de gener de 2005,
configura les xarxes de referència com a
un dels eixos fonamentals del seu Progra-
ma de suport a la recerca, amb la finalitat
d’afavorir l’establiment de xarxes de col·la-
boració entre grups amb objectius comuns
i potenciar la interdisciplinarietat i la mul-
tidisciplinarietat i que l’esmentat Progra-
ma té també la voluntat d’impulsar la
col·laboració entre grups de diverses ins-
titucions i potenciar la participació d’em-
preses i de centres de recerca de fora de
Catalunya, la qual cosa comportarà que
augmenti la capacitat d’elaborar i propo-
sar grans projectes de recerca i innovació
en col·laboració.

El Decret 314/2006, de 25 de juliol, de
creació de la denominació de Xarxa de re-
ferència d’R+D+I, estableix, d’acord amb el
Pla de Recerca i Innovació, que poden
obtenir la denominació de Xarxa de referèn-
cia d’R+D+I les agrupacions de grups de
recerca i innovació vinculats als diferents
actors institucionals del sistema de recerca
i innovació amb objectius de recerca i inno-
vació comuns, que treballin en àrees que
siguin d’interès per a Catalunya, que siguin
prou destacats i reconeguts internacional-
ment i que tinguin capacitat suficient per a
tasques d’R+D+I, a criteri de la Direcció Ge-
neral de Recerca, per resolució de la perso-
na titular del departament de la Generalitat
de Catalunya competent en matèria de re-
cerca.

Així, en virtut del que disposa l’article 2
del Decret 314/2006, de 25 de juliol, d’acord
amb la proposta del director general de
Recerca,

Resolc:

Article 1
Designar com a Xarxa de referència

d’R+D+I en Química Teòrica i Computacio-
nal la integrada pels grups de recerca se-
güents:

Grup de Química Quàntica de Materials,
amb personal de la Universitat de Barcelona.

Grup d’Estructura Electrònica, amb per-
sonal de la Universitat de Barcelona.

Grup Dinàmica de Reaccions Químiques,
amb personal de la Universitat de Barcelona.

Grup de Self-Organized Complexity and
Self-Assembling Materials, amb personal de
la Universitat de Barcelona.

Grup de Química Teòrica i Computacio-
nal, amb personal de la Universitat de
Barcelona i del CSIC.

Grup de Físico-Química de Sistemes Ma-
cromolecular d’Interès Ambiental, amb per-
sonal de la Universitat de Lleida i de la
Universitat de Barcelona.

Grup de Bioquímica Integrativa, amb per-
sonal de la Universitat de Barcelona.

Grup de Dinàmica de Reaccions Atmos-
fèriques i Sistemes Complexos, amb perso-
nal de la Universitat de Barcelona.

Grup de Dinàmica i Mecanismes de les
Reaccions Químiques i Bioquímiques, amb

personal de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Grup de Síntesi i Modelització de Siste-
mes amb Metalls de Transició, amb per-
sonal  de la Univers i tat  Autònoma de
Barcelona.

Grup d’Estudis Teòrics d’Activació de Bi-
omolècules, amb personal de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Grup de Química Quàntica, amb perso-
nal de la Universitat Rovira i Virgili.

Grup de Química Teòrica i Modelatge Mo-
lecular, amb personal de la Universitat de
Girona.

Grup de Química Computacional, amb
personal de l’Institut Català d’Investigació
Química (ICIQ).

Laboratori d’Estructura Electrònica de
Materials, amb personal de l’Institut de Ci-
ència de Materials de Barcelona (ICMAB-
CSIC).

Grup d’Innovació en Materials, amb per-
sonal de la Universitat Pol i tècnica de
Catalunya.

Article 2
Aquesta designació comporta per part

dels grups de recerca i innovació de la Xarxa
l’acceptació dels objectius generals esta-
blerts a l’article 4 del Decret 314/2006, de
25 de juliol, de creació de la denominació
de Xarxa de referència d’R+D+I.

Article 3
La Xarxa de referència d’R+D+I en Quí-

mica Teòrica i Computacional té com a líni-
es de recerca prioritàries les següents:

Modelatge de la cinètica i la dinàmica de
reaccions químiques.

Modelatge de superfícies, sòlids i nano-
partícules.

Modelatge de sistemes moleculars amb
metalls de transició.

Processos fisicoquímics no lineals en sis-
temes amb matèria tova (soft matter).

Modelatge de sistemes biològics a nivell
mesoscòpic.

Relacions estructura-activitat quàntiques.
Desenvolupament de noves eines.

Article 4
D’acord amb l’article 6 del Decret 314/

2006, de 25 de juliol, de creació de la de-
nominació de Xarxa de referència d’R+D+I,
i als efectes d’establir les condicions bàsi-
ques de finançament, organització interna,
dotació de personal, equipament i infraes-
tructura de la Xarxa de referència d’R+D+I
en Química Teòrica i Computacional, així
com aquelles característiques que la defi-
neixin especialment, l’entitat que actuï com
a gestora i  representant  de la  Xarxa
d’R+D+I haurà de formalitzar un contrac-
te-programa amb el departament de la Ge-
neralitat de Catalunya competent en ma-
tèria de recerca.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

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

(06.331.024)

RESOLUCIÓ EDU/3957/2006, de 24 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
la Resolució de 9 de novembre de 2006, del
recurs de reposició interposat per la titula-
ritat del centre docent privat concertat El
Pinar de Nuestra Señora, de Sant Cugat del
Vallès, contra la Resolució EDU/1629/2006,
de 22 de maig.

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

D’acord amb l’annex d’aquest Resolució
es va atorgar al centre El Pinar de Nuestra
Señora, amb codi 08026075, entre d’altres,
el concert educatiu per a 2 unitats de pri-
mer curs, 2 unitats de segon curs, 2 unitats
de tercer curs, 2 unitats de quart curs, 2
unitats de cinquè curs i 1 unitat de sisè curs
d’educació primària, alhora que se li dene-
gava 1 unitat de sisè curs d’educació pri-
mària.

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 la Resolució esmentada.

Contra aquesta Resolució el centre el
Pinar de Nuestra Señora va interposar un
recurs de reposició, pel qual sol·licitava
concert per a 1 unitat més de sisè curs
d’educació primària, que s’ha estimat per
la Resolució de 9 de novembre de 2006.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, estableix que la concessió dels
concerts educatius s’ha de publicar al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
a proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 9
de novembre de 2006, per la qual s’estima
el recurs interposat pel centre docent privat
El Pinar de Nuestra Señora, amb codi
08026075, 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 1 unitat més de sisè curs d’educació
primària per al curs 2006-2007.

—2 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-
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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.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

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

(06.328.136)

RESOLUCIÓ EDU/3958/2006, d’1 de de-
sembre, per la qual es dóna publicitat al
cessament de personal eventual del Depar-
tament d’Educació i Universitats.

Atès l’article 68.4 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, el qual estableix que el
Govern cessa quan ho fa el president o
presidenta de la Generalitat, i l’article 68 de
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parla-
ment, del President i del Consell Executiu
de la Generalitat, el qual disposa que el
cessament del president de la Generalitat
comporta la del Govern, però que aquest
ha de continuar en funcions fins a la presa
de possessió del nou Govern;

Vist el Decret 423/2006, de 28 de novem-
bre, pel qual es nomenen els consellers i
conselleres dels departaments de la Gene-
ralitat de Catalunya;

D’acord amb el que preveuen els articles
5.1.a) i 5.2 del Decret 2/2005, d’11 de gener,
sobre el règim jurídic del personal eventual
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat al cessament, amb efec-
tes del dia 28 de novembre de 2006, del
personal eventual que tot seguit es relacio-
na, en els llocs que en cada cas s’especi-
fiquen:

Unitat: Conselleria.
Francesca Guardiola Sala, cap de Proto-

col.
Núria Codinachs Canals, cap de la Se-

cretaria del Conseller.

Unitat: Secretaria d’Universitats i Recerca.
Francisco Garcia Pascual, cap del Gabi-

net del Conseller.
Ricardo Montalban Carbó, cap de l’Ofici-

na de Relacions Externes.
Pilar Boix Escolies, cap de Comunicació

i Premsa.
Maria Àngels Guimerà Guinot, cap de Pro-

tocol.
Carme Llobera Plana, cap de la Secreta-

ria del Conseller.

Barcelona, 1 de desembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.334.183)

RESOLUCIÓ EDU/3959/2006, d’1 de de-
sembre, per la qual es ratifica en el seu lloc
de treball personal eventual del Departament
d’Educació.

Atès que l’article 5.1.a) del Decret 2/2005,
d’11 de gener, disposa que el personal
eventual cessa automàticament quan cessi
en el seu càrrec l’autoritat que el va nome-
nar, llevat que se’l ratifiqui en el seu lloc de
treball;

Atès que l’article 4 del esmentat Decret
2/2005, d’11 de gener, disposa que el no-
menament del personal eventual correspon
al president/a o als consellers/eres respec-
tius;

Atès que l’article 7 del Decret 423/2006,
de 28 de novembre, nomena el conseller
d’Educació;

En us de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

Ratificar, amb efectes del dia 29 de no-
vembre de 2006, en els seus llocs de treball
de personal eventual del Departament
d’Educació, les persones que s’indiquen tot
seguit:

Maria Dolors Rius Benito, cap del Gabi-
net del conseller.

Maria Àngels Reig Puig, assessora del
conseller d’Educació en matèria de políti-
ques educatives comparades.

Eugenio Garcia Alegre, assessor del con-
seller en polítiques educatives.

Barcelona, 1 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.334.184)

RESOLUCIÓ EDU/3960/2006, d’1 de de-
sembre, per la qual es nomena el senyor
Ricardo Montalbán Carbó cap de l’Oficina
de Relacions Externes del Departament
d’Educació.

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;

Vist 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 132/2005, de
28 de juny, de reestructuració del Departa-
ment d’Educació;

De conformitat amb les atribucions que
m’han estat conferides,

Resolc:

Nomenar el senyor Ricardo Montalbán

Carbó cap de l’Oficina de Relacions Exter-
nes del conseller d’Educació, amb els drets
i obligacions inherents al lloc mentre l’ocupi
i que s’indiquen tot seguit, amb efectes del
dia 29 de novembre de 2006.

Funcions: donar suport al titular del De-
partament en la preparació i el seguiment
de la informació per donar resposta a les
iniciatives no legislatives del Parlament de
Catalunya en tot el que pertoca al Departa-
ment d’Educació, el seguiment de l’activi-
tat parlamentària de les Corts Generals, la
coordinació i potenciació de les relacions del
Departament amb les principals institucions
públiques i privades de Catalunya i la pre-
paració i el seguiment dels informes sol·li-
citats pel Síndic de Greuges i pel Defensor
del Poble.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 26, complement especí-
fic 27.803,40 euros anuals (amb jornada de
dedicació especial).

Barcelona, 1 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.334.180)

DECRET 517/2006, de 5 de desembre, de
creació de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.

La previsió de la demanda d’escolaritza-
ció en els nivells de parvulari i educació pri-
mària aconsella la revisió en determinats
municipis de l’oferta de places escolars
públiques, per tal de possibilitar una millor
resposta a les necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat i d’acord con el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a
l’educació, a proposta del conseller d’Edu-
cació i d’acord amb la deliberació prèvia del
Govern,

Decreto:

Article únic
Crear els col·legis d’educació infantil i pri-

mària que es detallen a l’annex d’aquest
Decret.

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Educació per a
l’execució i desenvolupament del que dis-
posa aquest Decret.

Barcelona, 5 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Osona
Municipi: Roda de Ter.
Codi centre: 08064787.
Adreça: c. Tecla Sala, 35.

Per desglossament del CEIP Mare de Déu
del Sòl del Pont, amb codi 08023669, de
Roda de Ter.

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Vilanova del Vallès.
Codi centre: 08061026.
Adreça: c. de Montserrat Roig, s/n.

Per desglossament del CEIP Escola Mes-
tres Munguet-Cortés, amb codi 08039264,
de Vilanova del Vallès.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A GIRONA

Comarca: Baix Empordà
Municipi: Palafrugell.
Codi centre: 17008523.
Adreça: c. del Mestre Lluís Vilalta i Carbó,
s/n.

Comarca: Gironès

Municipi: Cassà de la Selva.
Codi centre: 17008501.
Adreça: c. de Josep Dalmàs, s/n.

Municipi: Celrà.
Codi centre: 17008471.
Adreça: c. dels Països Catalans, s/n.

Per desglossament progressiu del CEIP
l’Aulet, amb codi 17000913, de Celrà.

Municipi: Girona.
Codi centre: 17008675.
Adreça: c. de la Riera de Mus, s/n.

Comarca: la Selva

Municipi: Caldes de Malavella.
Codi centre: 17008781.
Adreça: av. dels Països Catalans, s/n.

Municipi: Gaserans (Sant Feliu de Buixalleu).
Codi centre: 17008894.
Adreça: c. Pla de Gaserans, s/n.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
AL VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Ripollet.
Codi centre: 08066051.
Adreça: av. de Catalunya, 16.

Municipi: Rubí.
Codi centre: 08064076.
Adreça: c. de la Gràcia, s/n.

Municipi: Terrassa.
Codi centre: 08066048.
Adreça: c. de Biscaia, s/n.

Municipi: Terrassa.
Codi centre: 08065512.
Adreça: c. de la Forja, s/n.

(06.333.145)

RESOLUCIÓ EDU/3983/2006, de 30 de
novembre, per la qual es convoca la prova
específica d’accés al segon nivell d’alta
muntanya del grau mitjà dels ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’es-
port de la modalitat de muntanya i escala-
da.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, esta-
bleix l’ordenació general dels ensenyaments
de règim especial que condueixen a les ti-
tulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport (DOGC núm. 3660, de
19.6.2002).

El Decret 243/2003, de 8 d’octubre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regu-
len les proves específiques d’accés dels
títols de tècnic/tècnica d’esport en les es-
pecialitats d’esports de muntanya i escala-
da, exigeix per poder accedir-hi, a més a
més de la titulació corresponent, la supera-
ció d’una prova específica (DOGC núm.
3994, de 23.10.2003).

Atès que la superació de les proves es-
pecífiques d’accés és un requisit per acce-
dir a aquests ensenyaments i que corres-
pon al Departament d’Educació regular-ne
l’aplicació i la inspecció,

Resolc:

—1 Convocatòria
Es convoca la prova específica d’accés

al segon nivell d’alta muntanya del grau mitjà
dels ensenyaments de règim especial de
tècnic o tècnica d’esport de la modalitat de
muntanya i escalada.

—2 Objectiu
L’objectiu d’aquesta prova és demostrar

que les persones aspirants posseeixen la
condició física i les destreses específiques
per poder cursar amb aprofitament els en-
senyaments a què volen accedir.

—3 Calendari i lloc de realització de la pro-
va

3.1 La prova específica de l’especialitat
d’alta muntanya es desenvoluparà entre els
dies 15 i 19 de gener de 2007.

3.2 La prova convocada es podrà dur a
terme en una o més jornades, segons el
nombre de persones aspirants inscrites i les
condicions meteorològiques.

3.3 El lloc i el calendari de presentació
i realització de la prova es publicarà als
taulers d’anuncis i a les pàgines web dels
centres que es detallen a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució, no més tard del dia 21 de
desembre de 2006.

3.4 Els tribunals corresponents determi-
naran els llocs i els aspectes organitzatius
per a la realització de la prova i podran
modificar els temps de referència i canviar
l’emplaçament de la prova en funció de les
condicions meteorològiques i l’estat del
terreny.

—4 Inscripció a la prova
4.1 La inscripció a la prova per a l’es-

pecialitat d’alta muntanya es realitzarà des
de l’endemà de la publicació de la Resolu-
ció i fins al dia 8 de gener de 2007.

4.2 La inscripció a la prova es podrà re-
alitzar en els centres detallats a l’annex 1
d’aquesta Resolució. Els impresos de sol·li-
citud estaran disponibles en aquests cen-
tres i a la pàgina web del Departament
d’Educació: http://www.gencat.net/educa-
cio. També es podrà realitzar la inscripció
per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti en una ofi-
cina de correus, s’haurà de fer en sobre
obert, per tal que sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans de ser cer-
tificada.

4.3 Si la sol·licitud s’obté a través d’In-
ternet, cal tenir present que consta d’un joc
de tres còpies, de les quals no se n’ha de
fer còpia atès que cada sol·licitud té un
número de referència diferenciat.

4.4 La inscripció a la prova estarà sub-
jecta a l’abonament del preu públic corres-
ponent.

El pagament d’aquest preu s’ha d’efec-
tuar en qualsevol de les oficines de “la Caixa”
o la “Caixa de Catalunya”, les quals, mitjan-
çant transacció RIN, validaran mecànica-
ment l’imprès de sol·licitud i hi estamparan
el segell de l’entitat, de manera que la per-
sona interessada, amb el full que li corres-
pon, pugui acreditar-ne l’abonament. El
pagament també podrà realitzar-se a través
dels caixers de ServiCaixa. La manca de pa-
gament o l’abonament fora de termini en
determinarà l’exclusió de la persona aspi-
rant.

4.5 La sol·l icitud d’inscripció haurà
d’anar acompanyada d’una fotocòpia del
document nacional d’identitat o document
equivalent d’identificació i del justificant de
l’abonament del preu públic corresponent.

4.6 El llistat de persones admeses i ex-
closes, amb indicació de les causes en cas
d’exclusió, es publicarà als taulers d’anun-
cis i a les pàgines web dels centres que es
detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, el
dia 9 de gener de 2007.

4.7 En cas que el motiu d’exclusió sigui
la manca d’algun document preceptiu, la
persona interessada podrà presentar els
documents que hi manquin fins al dia 12 de
gener de 2007. En cas que no ho faci, s’en-
tendrà que desisteix de la sol·licitud de re-
alització de la prova.

4.8 La relació definitiva de persones as-
pirants admeses i excloses es farà pública
el dia 13 de gener de 2007 als taulers
d’anuncis i a les pàgines web dels centres
que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

—5 Proves d’accés de caràcter específic
adaptades a les persones que acreditin dis-
capacitats

5.1 Les persones amb discapacitats que
requereixin d’una adaptació de la prova es-
pecífica d’accés a les seves limitacions, que
tinguin la declaració legal de disminució,
podran sol·licitar l’adaptació de la prova i/
o recursos addicionals necessaris per des-
envolupar-la.

5.2 Les persones aspirants han de pre-
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb
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el model que es detalla a l’annex 2 d’aquesta
resolució, adreçada al tribunal avaluador de
la prova, no més tard del dia 21 de desem-
bre de 2006.

A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal —si és me-
nor d’edat— cal adjuntar la següent docu-
mentació:

a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identi-
ficació.

b) Documentació justificativa de les cau-
ses que motiven la petició: certificat del CAD
(centre d’atenció al disminuït) del Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania, que infor-
mi del grau de discapacitat reconeguda o
document equivalent, acompanyat, si escau,
d’un certificat emès per l’organisme acredi-
tat corresponent que informi de les carac-
terístiques de la discapacitat o trastorn que
pateix l’aspirant.

5.3 El tribunal avaluador de la prova de-
terminarà, si escau, les mesures o recursos
addicionals per a cadascun, i n’informarà la
persona interessada.

—6 Accés dels esportistes d’alt nivell
6.1 D’acord amb el que s’estableix en

l’article 11 del Decret 169/2002, d’11 de
juny, pel qual s’estableix l’ordenació gene-
ral dels ensenyaments de règim especial que
condueixen a les titulacions oficials de tèc-
nic d’esport i tècnic superior d’esport, les
persones que acreditin la condició d’espor-
tista d’alt nivell de la mateixa modalitat, dis-
ciplina o especialitat esportiva i compleixin
els requisits de titulació, estaran exemptes
de realitzar la prova específica d’accés.

Aquest mateix benefici el podran tenir les
persones que acreditin la condició d’espor-
tista d’alt nivell que figurin a les llistes que
aprova semestralment la presidència del
Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’ar-
ticle 17 del Decret 337/2002, de 3 de de-
sembre, sobre l’alt rendiment esportiu
(DOGC núm. 3787, de 23.12.2002), o els
òrgans corresponents d’altres comunitats
autònomes, amb la sol·licitud prèvia a la Di-
recció General de Formació Professional i
Educació Permanent.

6.2 Les persones aspirants han de pre-
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb
el  model  que es deta l la  en l ’apar tat
14.10.4.1 (annex 9E) de la Resolució de 30
de juny de 2006, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funci-
onament dels centres educatius públics
d’educació secundària per al curs 2006-
2007, adreçada a la Direcció General de
Formació Professional i Educació Perma-
nent.

A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal —si és me-
nor d’edat— cal adjuntar la següent docu-
mentació:

a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identi-
ficació.

b) Documentació que acrediti la condició
d’esportista d’alt nivell.

—7 Efectes i validesa de la prova
La superació de les proves específiques

d’accés als ensenyaments de segon nivell

que es convoquen en aquesta Resolució té
una validesa de 18 mesos i permet forma-
litzar la matrícula en qualsevol centre auto-
ritzat que ofereixi els ensenyaments corres-
ponents, sempre que s’acredit i  en el
moment de realitzar la matrícula, que es pos-
seeix el certificat de superació del primer
nivell de l’especialitat corresponent.

—8 Tribunal avaluador
8.1 La Direcció General de Formació

Professional i Educació Permanent desig-
narà els tribunals avaluadors, que tindran la
funció d’organitzar-la i desenvolupar-la, i que
estaran formats per:

a) Un/a president/a, que serà un/a funci-
onari/ària del Departament d’Educació, i
tindrà la funció de garantir-ne el correcte
desenvolupament.

b) Un/a secretari/ària, que tindrà la fun-
ció d’estendre les actes del desenvolupa-
ment de les proves i certificar que s’ajusten
al que estableix aquesta Resolució i la nor-
mativa reguladora.

c) Un mínim de tres vocals, que complei-
xin els requisits de titulació o certificació es-
tablerts en el Decret 243/2003, de 8 d’oc-
tubre, en l’especialitat d’alta muntanya, que
tindran la funció de valorar les actuacions
de les persones aspirants.

8.2 Els tribunals podran designar perso-
nes assessores i personal de suport que par-
ticipin en l’organització i el control de la
prova i puguin aportar informació durant les
sessions d’avaluació.

8.3 Per regular la indemnització corres-
ponent al personal que depèn del Departa-
ment d’Educació, els tribunals estaran in-
closos dins la categoria tercera, als efectes
que preveu el Decret 201/1993, de 27 de
juliol, de modificació del Decret 337/1988,
de 17 d’octubre, de regularització i actua-
lització d’indemnitzacions per raó de serveis
a la Generalitat de Catalunya, i de revisió
dels imports de determinades indemnitza-
cions.

8.4 Abans de l’inici de la prova i durant
el desenvolupament, els membres del tribu-
nal podran comprovar la identitat de les
persones aspirants.

8.5 Amb una antelació no inferior a deu
dies, respecte al moment de fer les pro-
ves, es publicarà als taulers d’anuncis i a
les pàgines web dels centres que es deta-
llen a l’annex 1 d’aquesta Resolució la com-
posició específica de cadascun dels tribu-
nals als efectes del que disposen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i el procediment ad-
ministratiu comú.

—9 Contingut i qualificació de la prova
9.1 El contingut i els criteris d’avaluació

de les proves específiques d’accés a l’es-
pecialitat d’alta muntanya es detallen en
l’annex 10 del Decret 243/2003, de 8 de
d’octubre, pel qual s’estableixen els currí-
culums i es regulen les proves específiques
d’accés dels títols de tècnic/tècnica d’es-
port en les especialitats de muntanya i es-
calada.

9.2 En la qualificació final de la prova
s’utilitzaran els termes “apte o apta” i “no

apte o no apta”. Per obtenir la qualificació
d’apte o apta, les persones aspirants han
de superar les dues parts que formen la
prova.

—10 Publicació dels resultats
El tribunal avaluador farà pública la data

de publicació dels resultats provisionals de
la qualificació, amb una antelació mínima de
48 hores, que en tot cas serà anterior al dia
19 de gener de 2007. Els resultats defini-
tius de la qualificació, un cop resoltes les
possibles reclamacions, constaran en una
acta que es farà pública als taulers d’anun-
cis i a les pàgines web dels centres que es
detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució no
més tard del dia 29 de gener 2007 i, pos-
teriorment, s’arxivarà a la seu dels tribunals
avaluadors corresponents.

—11 Reclamacions
11.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació dels resultats provisionals s’han de
presentar, per escrit, al registre del centre
on s’hagi fet la inscripció a la prova, no més
tard del dia 25 de gener de 2007. L’endemà
del darrer dia del termini de presentació de
reclamacions, els centres adreçaran les re-
clamacions a la seu del tribunal. L’endemà,
el tribunal es reunirà per examinar-les i re-
soldre-les i ho notificarà a la persona inte-
ressada. El dia hàbil següent publicarà els
resultats definitius de la qualificació final de
la prova. De la reunió, se n’ha d’estendre
l’acta corresponent.

11.2 Al peu de la llista de publicació dels
resultats definitius s’indicarà el termini i l’òr-
gan davant del qual es podrà presentar la
reclamació.

11.3 La persona interessada podrà re-
iterar la seva reclamació davant la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, per escrit, en el termini de
deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació dels resultats definitius.

11.4 La Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent la resol-
drà, amb notificació a la persona interessa-
da i enviarà còpia a la seu del tribunal ava-
luador.

—12 Certificació de les proves
Els tribunals emetran un certificat a cada

persona aspirant que hagi obtingut la qua-
lificació d’apte o apta, on consti la data de
publicació de les qualificacions definitives de
la prova.

—13 Conservació de la documentació
L’IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu,

com a seu del tribunal avaluador de les
proves específiques d’accés a l’especialitat
d’alta montanya, conservarà, durant un
període de tres mesos, la documentació
generada durant la realització de tot el pro-
cediment i n’arxivarà les actes de qualifica-
ció.

—14 Tramesa de la documentació
L’IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu, en

un termini de deu dies hàbils a partir de l’en-
demà de la publicació dels resultats de les
qualificacions definitives, com a seu del tri-
bunal avaluador, farà arribar una còpia de
les actes de qualificació i un resum estadís-
tic a la Direcció General de Formació Pro-



Full de disposicions i actes administratius

3416

fessional i Educació Permanent on hi consti
el nombre de persones inscrites, presenta-
des i aptes.

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant el conseller d’Educació, 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 procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus inte-
ressos.

Barcelona, 30 de novembre de 2006

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

ANNEX 1

Centres d’inscripció a la prova específica
d’accés al segon nivell de l’especialitat d’alta
muntanya

Codi: 08046694.
Denominació: IES Centre d’Alt Rendiment
Esportiu.
Adreça: c. de l’Alcalde Barnils, s/n.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08190.
Telèfon: 93.675.39.50.
Pàgina web: http://ies.car.edu/.
Titularitat: centre públic.

Codi: 17005704.
Denominació: IES Abat Oliba.
Adreça: ctra. Barcelona, 57.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Girona.
Codi postal: 17500.
Telèfon: 972.70.11.50.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-abato-
liba.
Titularitat: centre públic.

Codi: 25008352.
Denominació: IES de la Pobla de Segur.
Adreça: av. Catalunya, 22.
Municipi: la Pobla de Segur.
Localitat: Lleida.
Codi postal: 25500.
Telèfon: 973.66.01.50.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-lapo-
bladesegur/.
Titularitat: centre públic.

Codi: 08061646.
Denominació: CFTE Escola Pia de Ca-
talunya.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi Postal: 08017.
Telèfon: 93.212.09.08.
Pàgina web: http://www.emcat.net.
Titularitat: centre privat.

ANNEX 2

Sol·licitud de reconeixement de necessi-
tats específiques a l’efecte de les proves es-
pecífiques d’accés als ensenyaments de
règim especial que condueixen a l’obtenció
de les titulacions oficials de tècnic/a d’es-
port.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom del carrer i núm.), municipi (nom del
municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da
el (dia) de (mes) de (any), amb DNI (o docu-
ment d’identificació equivalent) (núm.) i te-
lèfon (núm.),

Exposo:
1. Que he fet la inscripció a les proves

específiques d’accés als ensenyaments de
règim especial d’esports que condueixen
a l’obtenció de les titulacions oficials de
tècnic/a de l’especialitat esportiva de (in-
dicar l’especialitat esportiva) per a l’any
(any).

2. Que tinc una disminució legalment re-
coneguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els se-
güents documents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’iden-
tificació equivalent.

b) Certificat del Centre d’Atenció al Dis-
minuït del Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania o equivalent, i certificat d’un orga-
nisme acreditat descriptiu de la disminució
o trastorn.

Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en

compte a l’hora de fer la prova.
(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
President del tribunal avaluador

(06.333.095)

RESOLUCIÓ EDU/3984/2006, de 30 de
novembre, de nomenament d’una funcionà-
ria per ocupar un lloc de treball del Depar-
tament d’Educació (convocatòria de provi-
sió núm. ED/017/06).

Vista la Resolució EDU/3465/2006, de 31
d’octubre, de convocatòria per a la provi-
sió, pel sistema de lliure designació, d’un
lloc de treball del Departament d’Educació
i Universitats (convocatòria de provisió núm.
ED/017/06, publicada al DOGC núm. 4755,
de 7.11.2006);

Vist l’informe emès pel cap de la unitat
del lloc convocat, d’acord amb el que pre-
veu l’article 63 del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determi-
nats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, i l’article 96 del
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i

règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar la senyora Josefa Narbona
Jiménez secretària del secretari d’Educació
(SGSG-322).

—2 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament ge-
neral de provisió de llocs de treball i promo-
ció professional dels funcionaris de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat del Con-
tenciós Administratiu, 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, poden interposar potestativa-
ment un recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conse-
ller d’Educació, 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 que es consideri conveni-
ent per a la defensa dels propis interessos.

Barcelona, 30 de novembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.334.046)

RESOLUCIÓ EDU/3671/2006, de 17 de
novembre, 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’hi indiquen.

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció i Universitats.

Número d’expedient: 0654/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres per a l’adequa-
ció a la normativa de les instal·lacions d’ex-
tinció d’incendis de diversos immobles del
Departament.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
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Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 299.500,88
euros, IVA inclòs.

Import,
Lot IVA inclòs

1 ....................................... 70.890,43 euros
2 ....................................... 38.002,99 euros
3 ....................................... 49.267,09 euros
4 ....................................... 74.364,61 euros
5 ....................................... 19.051,55 euros
6 ....................................... 26.337,80 euros
7 ....................................... 21.586,41 euros

Publicat al DOGC núm.: 4617, de 20 d’abril
de 2006.
Data d’adjudicació: 9 de juny de 2006.
Contractista: Siemens SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 195.249,60 euros, IVA
inclòs:

Import,
Lot IVA inclòs

1 ......................................... 9.386,18 euros
2 ....................................... 25.428,28 euros
3 ....................................... 35.163,86 euros
4 ....................................... 49.603,51 euros
5 ....................................... 13.088,40 euros
6 ....................................... 17.938,07 euros
7 ....................................... 14.641,31 euros

Número d’expedient: 0655/06.
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 renovació
dels sistemes de control d’accessos i intru-
sió de la seu central del Departament d’Edu-
cació i Universitats.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 225.070,59
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4623, de 28 d’abril
de 2006.
Data d’adjudicació: 29 de juny de 2006.
Contractista: Securitas Sistemas de Segu-
ridad, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 193.704,52 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0781/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: renovació del circuit
tancat de televisió del sistema de seguretat
de la seu dels Serveis Centrals del Depar-
tament d’Educació.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 164.174,27
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4623, de 28 d’abril
de 2006.
Data d’adjudicació: 29 de juny de 2006.

Contractista: Securitas Sistemas de Segu-
ridad, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 129.891,59 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1001/06.
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 mòdul prefabricat al CEIP Cabrera
d’Igualada.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 91.708,15
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4631, l’11 de maig
de 2006.
Data d’adjudicació: 19 de juny de 2006.
Contractista: Gestió i Construcció Roig
Crespo, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 89.782,28 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1004/06.
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 dos mòduls prefabricats al CEIP Martorell
de Martorell (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 63.957,88,
euros IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4638, de 22 de
maig de 2006.
Data d’adjudicació: 26 de juny de 2006.
Contractista: Construcció i Taller d’Arquitec-
tura Juan Gomez SL (COTA).
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 61.975,18 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1011/06.
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 al CEIP Montmany de Sant
Feliu de Llobregat.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 62.470,78
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4639, de 23 de
maig de 2006.
Data d’adjudicació: 10 de juliol de 2006.
Contractista: Técnicas de Rehabilitación y
Construcción, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 59.971,95 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1018/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura de dos edificis prefabricats al CEIP
Marta Mata de Viladecans.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 84.908,65
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4643, de 29 de
maig de 2006.
Data d’adjudicació: 26 de juny de 2006.
Contractista: Gestió i Construcció Roig-
Crespo, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 84.484,11 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1019/06.
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 dos mòduls prefabricats al CEIP
Viladecans II Miquel Martí Pol de Viladecans.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 86.932,37
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4638, de 22 de
maig de 2006.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2006.
Contractista: Gestió I Construcció Roig
Crespo S.L.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 84.237,49 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1042/06.
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 Llauna de Badalona.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 97.833,89
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Data d’adjudicació: 26 de juny de 2006.
Contractista: Construccions i Instal·lacions
Rin, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 97.000,00 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1043/06.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació i Universitats.
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.
Objecte del contracte: obres per l’arranja-
ment de bateria sanitària a l’EOI-I Drassa-
nes de Barcelona.
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Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 138.239,91
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4633, de 15 de
maig de 2006.
Data d’adjudicació: 4 de juliol de 2006.
Contractista: Agbar Instalaciones, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 136.857,15 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1044/06.
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 coberta i de la xarxa de sanejament de
la llar d’infants El Vuit de Barcelona (Barce-
lonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 100.996,97
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4613, de 12 d’abril
de 2006.
Data d’adjudicació: 15 de juny de 2006.
Contractista: Agbar Instalaciones, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 88.877,33 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1045/06.
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 reforma de
la connexió al servei d’electricitat a l’IES
Príncep de Girona de Barcelona (Barcelo-
nès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 64.192,10
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4619, de 24 d’abril
de 2006.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2006.
Contractista: Electricidad Benages, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 60.135,16 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1049/06.
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
coberta, persianes i arrambadors a la Llar
Infants El Mar de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 128.542,85
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 4614, de 13 d’abril
de 2006.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2006.
Contractista: Agbar Instalaciones, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 116.331,28 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1067/06.
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 millora de
finestres i portes a l’IES Infanta Isabel
d’Aragó de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 164.951,48
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4657, de 19 de juny
de 2006.
Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2006.
Contractista: TEYCO SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 159.755,51 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1068/06.
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 reforma de
finestres i cisternes a l’IES Joan d’Àustria
de Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 213.606,39
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4657, de 19 de juny
de 2006.
Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2006.
Contractista: TEYCO SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 206.664,18 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1093/06.
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 mòdul prefabricat al CEE Font de l’Abe-
lla de Girona (Gironès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 74.580,67
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4610, de 7 d’abril
de 2006.
Data d’adjudicació: 16 de maig de 2006.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 71.157,42 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 1126/06.
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 i
ampliació a 1 línia del CEIP Montserrat de
Sant Just Desvern (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació:
2.345.926,30 euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4590, de 10 de
març de 2006.
Data d’adjudicació: 4 d’abril de 2006.
Contractista: Construcciones Juanes, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 2.159.190,57 euros,
IVA inclòs.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.324.112)

EDICTE de 28 de noviembre de 2006, mit-
jançant el qual es sotmet a informació pú-
blica el projecte de Decret pel qual s’esta-
bleix el currículum i es regula la prova
d’accés específica del títol de tècnic/tècni-
ca d’esport en l’especialitat d’Handbol.

El Departament d’Educació i Universitats
està tramitant el projecte de Decret pel qual
s’estableix el currículum i es regula la prova
d’accés específica del títol de tècnic/tècni-
ca d’esport en l’especialitat d’Handbol.

Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració del
projecte de Decret esmentat se sotmet a
informació pública, d’acord amb el que dis-
posa l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’Organització procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, i l’article 86 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, durant el
termini de 20 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de publ icació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

El projecte de decret es pot examinar, en
hores d’oficina, a la seu central del Depar-
tament d’Educació i Universitats (Via Augus-
ta, 202-226, 08021 Barcelona) i als seus ser-
veis terr itorials de Barcelona I (ciutat)
(Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona); Bar-
celona II (comarques) (Casp, 15, 08010
Barcelona); Baix Llobregat-Anoia, (Laureà
Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llo-
bregat); Vallès Occidental, (Marquès de
Comillas, 67-69, 08202 Sabadell); Tarragona
(Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona); Ter-
res de l’Ebre (c. Providència 5-9, 43500,
Tortosa), Lleida (Pica d’estats, 2, 25003
Lleida), i a Girona (Ultònia, 13, 17002
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Girona),o bé consultant la pàgina web del
Departament d’Educació i Universitats
(http://www.gencat.net/educacioiuniversi-
tats/), per tal que els interessats el puguin
examinar i formular-hi les al·legacions que
considerin oportunes.

Barcelona, 28 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.332.030)

RESOLUCIÓ EDU/3997/2006, de 21 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
privat llar d’infants Kumbayà, de Palamós.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre privat llar d’infants Kum-
bayà, de Palamós, en petició de canvi de
titularitat, 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, 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 privat llar d’in-
fants Kumbayà, de Palamós, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Girona, 21 de novembre de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials
a Girona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Palamós.

Localitat: Sant Joan de Palamós.
Núm. de codi: 17006630.
Denominació: Kumbayà.
Adreça: Camí Vell de la Fosca, 10.
Titular: Associació de Veïns Sant Joan de
Palamós.
NIF: G17053406.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor d’Escola Infantil Kumbayà, SCCL,
amb NIF F17884123, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 45 llocs
escolars.

(06.312.109)

RESOLUCIÓ EDU/3998/2006, de 21 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat St. Peter’s School, de Bar-
celona.

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 St. Peter’s
School, de Barcelona, en petició de trasllat
d’ensenyaments i d’ampliació i reducció de
llocs escolars, 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 Decret 282/2006,
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer
cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat St.
Peter’s School, de Barcelona, per trasllat
dels ensenyaments de l’educació secundà-
ria obligatòria i del batxillerat, i ampliació i
reducció de llocs escolars, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

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

Barcelona, 21 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: 08004225.
Denominació: St. Peter’s School.
Adreça: c. Eduard Toldrà, 18.
Altres adreces: c. Ardena, 32.
Titular: St. Peter’s School, SA.
NIF: A08345233.

S’autoritza la supressió de locals al c. Ar-
dena, 32, amb efectes a partir de la fi del
curs 2005-2006.

S’autoritza el trasllat dels ensenyaments
de l’educació secundària obligatòria i del
batxillerat al c. Ardena, 42, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2006-2007.

S’autoritza l’ampliació de 40 llocs esco-
lars de la capacitat autoritzada per a l’eta-
pa de l’educació secundària obligatòria,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2006-
2007.

S’autoritza la reducció de 20 llocs esco-
lars de la capacitat autoritzada per als en-
senyaments del batxillerat, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre:
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:

Educació infantil: 3 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 41 llocs escolars i
6 unitats de segon cicle amb capacitat per
a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 60 llocs escolars, i 2 unitats en la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 60 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 2 unitats de la modalitat d’humani-
tats i ciències socials amb capacitat per a
60 llocs escolars, i 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i de la salut amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(06.311.073)

RESOLUCIÓ EDU/3999/2006, de 27 de
novembre, per la qual es disposa l’inici d’ac-
tivitats de diversos instituts d’educació se-
cundària.

Mitjançant el Decret 418/2006, de 14 de
novembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006),
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es van crear diversos instituts d’educació se-
cundària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Reconèixer als instituts d’educació se-
cundària que consten a l’annex d’aquesta
Resolució l’inici de les seves activitats ad-
ministratives des de l’1 de juliol de 2006,
amb els termes que s’hi especifiquen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2006-2007.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Educatius i la Direcció General de Per-
sonal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquests nous centres docents pú-
blics.

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

Barcelona, 27 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 Esteve Sesrovires.
Codi de centre: 08061129.
Adreça: av de Josep Llobet/Camí de Can
n’Amat.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències i tecnolo-

gia; modalitat d’humanitats i ciències soci-
als.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Sant Esteve
Sesrovires.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Maresme

Municipi: Pineda de Mar.
Codi de centre: 08065366.
Adreça: c. de Santiago Russinyol, 93-99.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències i tecnolo-
gia; modalitat d’humanitats i ciències soci-
als.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Pineda de Mar.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS A TARRAGONA

Comarca: Baix Camp

Municipi: Cambrils.
Codi de centre: 43010335.
Adreça: c. Vial del Cadet, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències i tecnolo-
gia; modalitat d’humanitats i ciències soci-
als.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Cambrils II.

Municipi: la Selva del Camp.
Codi de centre: 43008511.
Adreça: c. Abel Ferrater, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències i tecnolo-
gia; modalitat d’humanitats i ciències soci-
als.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Joan Puig i Ferra-
ter.

Comarca: Baix Camp

Municipi: les Borges del Camp.
Codi de centre: 43010578.
Adreça: c. de Baltasar de Toda i de Tàpies,
s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències i tecnolo-
gia; modalitat d’humanitats i ciències soci-
als.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Baix Camp Nord.

Comarca: Baix Penedès

Municipi: el Vendrell.
Codi de centre: 43010189.

Adreça: c. Isidre Nonell, s/n (Urbanització
Oasis).
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències i tecnolo-
gia; modalitat d’humanitats i ciències soci-
als.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica del Vendrell.

(06.325.037)

RESOLUCIÓ EDU/4001/2006, de 27 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a
la Resolució de 2 de novembre de 2006, del
recurs de reposició interposat per la titula-
ritat del centre docent privat concertat la
Salle Barceloneta, de Barcelona, contra la
Resolució EDU/2171/2006, de 22 de juny.

Per la Resolució EDC/1393/2006, de 8 de
maig (DOGC núm. 4632, de 12.5.2006), es
va resoldre amb caràcter provisional la re-
novació dels concerts educatius de diver-
sos centres docents privats per als nivells
postobligatoris.

D’acord amb l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre la Salle Barce-
loneta, de Barcelona, amb codi 08010961,
el concert educatiu per a 3 unitats de pri-
mer curs i 3 unitats de segon curs de bat-
xillerat.

Per la Resolució EDU/2171/2006, de 22
de juny (DOGC núm. 4666, de 30.6.2006),
que eleva a definitiva la Resolució EDC/
1393/2006, de 8 de maig, es va disminuir
el concert educatiu en 1 unitat de primer
curs i 1 unitat de segon curs de batxillerat.

Contra aquesta Resolució, el centre la
Salle Barceloneta va interposar un recurs de
reposició, pel qual sol·licitava 1 unitat de
primer curs i 1 unitat de segon curs de bat-
xillerat o subsidiàriament 1 unitat de segon
curs de batxillerat.

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 2
de novembre de 2006, per la qual s’estima
parcialment el recurs interposat pel centre
docent privat la Salle Barceloneta, de
Barcelona, amb codi 08010961, contra la
Resolució EDU/2117/2006, de 22 de juny,
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució
EDC/1393/2006, de 8 de maig.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat més de segon curs de batxille-
rat per al curs 2006-2007.

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

Barcelona, 27 de novembre de 2006

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

(06.325.040)

RESOLUCIÓ EDU/4009/2006, d’1 de de-
sembre, de modificació de la Resolució
EDU/3587/2006, de 9 de novembre, de
convocatòria del procés selectiu de nou ac-
cés per proveir 23 llocs de treball de perso-
nal docent laboral fix al Departament d’Edu-
cació i Universitats (núm. de registre de
convocatòria L003/06).

Atès que la Resolució EDU/3587/2006, de
9 de novembre, de convocatòria del procés
selectiu de nou accés per proveir 23 llocs
de treball de personal docent laboral fix al
Departament d’Educació i Universitats (núm.
de registre de convocatòria L003/06, DOGC
núm. 4761, de 15.11.2006), a la base 6.2.1
estableix que les proves s’iniciaran a partir
del 19 de gener de 2007;

Atès que per garantir el compliment dels
terminis establerts a la mateixa convocatò-
ria, és necessari posposar la data d’inici de
les proves,

Resolc:

Modificar la base 6.2.1 de la Resolució
de la convocatòria i establir la data d’inici
de les proves a partir del dia 26 de gener de
2007.

Barcelona, 1 de desembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.334.185)


