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RESOLUCIÓ EDU/4047/2006, de 27 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat La Immaculada, de Vilassar de Dalt.

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 La Immacu-
lada, de Vilassar de Dalt, en petició d’auto-
rització de canvi de titularitat, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 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, 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 La
Immaculada, de Vilassar de Dalt, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, els corresponents serveis territori-
als del Departament d’Educació i Universi-
tats efectuaran els tràmits necessaris per in-
cloure les modificacions escaients en els
documents administratius corresponents.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

P. D. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
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Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilassar de Dalt.
Localitat: Vilassar de Dalt.
Codi: 08026491.
Denominació: La Immaculada.
Adreça: c. Mare Àngela Perera, 4.
Titular: Immaculada Concepció B.V. Maria,
Gnes.
NIF: Q0800079F.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser Agrupació Escolar La Immaculada,
amb NIF G64221625 i amb efectes a partir
del primer dia del mes següent al de la seva
publicació al DOGC.

(06.317.020)

RESOLUCIÓ EDU/4048/2006, de 27 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Ubaeseae, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
titular del centre docent privat Ubaeseae, de
Barcelona, en petició de canvi de titularitat
i canvi de denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ubaeseae, de Barcelona, per canvi de titu-
laritat i canvi de denominació específica, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Barcelona, 27 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: 08058908.
Denominació: Ubaeseae.
Adreça: c. Comte Borrell, 21-33.
Titular: Ubaeseae, SL.
NIF: B61922084.

S’autoritza el canvi de titularitat del centre
a favor de Eurofitness Ubae, SL, amb NIF
B63030084, amb efectes a partir del dia 1 del
mes següent de la seva publicació al DOGC.

S’autoritza el canvi de denominació es-
pecífica, que passa a ser Ubae Formació.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Formació professional de grau superior
Família d’activitats físiques i esportives:

cicle formatiu d’animació d’activitats físiques
i esportives amb 4 grups amb capacitat per
a 120 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

(06.320.033)

RESOLUCIÓ EDU/4049/2006, de 27 de
novembre, per la qual s’autoritza l’obertura
de la llar d’infants privada Marqués Calime-
ro, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorit-
zació d’obertura d’un centre d’educació in-
fantil de primer cicle, presentada pel promo-
tor, es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants
privada Marqués Calimero, de Barcelona, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08063369.
Denominació genèrica: llar d’infants priva-
da.
Denominació específica: Marqués Calimero.
Adreça: c. Marqués de Foronda, 35.
Titular: Garcia Garcia, Amelia.
NIF: 35029230T.

Aquesta autorització té efectes des de
l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 6 uni-
tats amb capacitat per a 82 llocs escolars.

(06.325.197)

RESOLUCIÓ EDU/4075/2006, de 27 de
novembre, per la qual s’autoritza l’obertura
de la llar d’infants Corazón de Jesús, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular de la llar d’infants Corazón de Jesús,
de Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura d’un centre d’educació infantil de primer
cicle, per transformació d’una llar d’infants au-
toritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Corazón de Jesús, de Bar-
celona, per transformació de la llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, en els termes que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta Resolució.
—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 DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 27 de novembre de 2006

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08048423.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: Corazón de Jesús.
Adreça: c. Immaculada, 19.
Titular: Hijas del Divino Celo Rogacionistas.
NIF: Q0800037D.

S’autoritza l’obertura de la llar d’infants
Corazón de Jesús, de Barcelona, per trans-
formació d’aquesta, amb efectes des de
l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 3 uni-
tats amb capacitat per a 38 llocs escolars.

(06.317.123)

RESOLUCIÓ EDU/4076/2006, de 21 de
novembre, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre docent privat Sant Joan de Déu,
d’Esplugues de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel
promotor del centre docent privat Sant Joan
de Déu, d’Esplugues de Llobregat, en peti-
ció d’autorització d’obertura, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments es-

colars de règim general; el Reial decret 777/
1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolu-
pen determinats aspectes de l’ordenació de
la formació professional a l’àmbit del siste-
ma educatiu; el Reial decret 362/2004, de
5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional especí-
fica; el Reial decret 496/2003, de 2 de maig,
pel qual s’estableix el títol de tècnic en aten-
ció sociosanitària i els corresponents ense-
nyaments comuns, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Sant Joan de Déu, d’Esplugues de
Llobregat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 21 de novembre de
2006

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Codi: 08065810.
Denominació: Sant Joan de Déu.
Adreça: c. Santa Rosa, 39-57.
Titular: Escola Universitària d’Infermeria Sant
Joan de Déu, Fundació Privada.
NIF: G62743083.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Sant Joan de Déu, d’Esplugues de
Llobregat, amb efectes a partir del curs
2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Família professional:
Serveis socioculturals i a la comunitat.
Cicles formatius de grau mitjà:

Atenció sociosanitària: 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars.

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

Família professional:
Sanitat.
Cicles formatius de grau mitjà:
Cures auxiliars d’infermeria: 1 grup amb

capacitat per a 20 llocs escolars.

(06.312.108)

RESOLUCIÓ EDU/4077/2006, de 21 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Virgen de la Salud, de Sant
Feliu de Llobregat.

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 Virgen de la
Salud, de Sant Feliu de Llobregat, en petició
d’ampliació de les instal·lacions del centre,
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 ensenyament es-
colar de règim general, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
V irgen de la Salud, de Sant Fel iu de
Llobregat, per ampliació de les instal·lacions
del centre, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Sant Feliu de Llobregat, 21 de novembre de
2006

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
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Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Codi: 08026245.
Denominació: Virgen de la Salud.
Adreça: plaça Catalunya, 8.
Titular: Sant Pere Ad Vincula.
NIF: Q0800176J.

S’autoritza l’ampliació de les instal·lacions
del centre al c. Constitució, 3, de Sant Feliu
de Llobregat, amb efectes a partir del curs
2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de segon cicle: 6 unitats
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

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

Educació secundària obligatòria: 12 uni-
tats amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Batxillerat, en les següents modalitats:
Humanitats i ciències socials: 2 unitats

amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Ciències i tecnologia: 6 unitats amb ca-

pacitat per a 210 llocs escolars.
Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-

tinció:
Humanitats i ciències socials: 2 unitats

amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Ciències de la naturalesa i de la salut: 4 uni-

tats amb capacitat per a 140 llocs escolars
Tecnologia: 2 unitats amb capacitat per a

70 llocs escolars.

(06.312.110)

RESOLUCIÓ EDU/4078/2006, de 27 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
privat Les Cent Fonts, de Sant Hilari Sacalm.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da en els corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats pel ti-
tular del centre privat Les Cent Fonts, de Sant
Hilari Sacalm, en petició de canvi de titulari-
tat, es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre privat Les Cent
Fonts, de Sant Hilari Sacalm, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Universitats
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Girona, 27 de novembre de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials
a Girona

ANNEX

COMARCA DE LA SELVA

Serveis territorials: Girona.
Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Localitat: Sant Hilari Sacalm.
Núm. de codi: 17006642.
Denominació: Les Cent Fonts.
Adreça: c. Hort Nou, s/n.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q1700012-F.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de l’Associació de Pares de
Família de Sant Hilari Sacalm, amb NIF
G17054057, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de primer ci-
cle amb capacitat per a 41 llocs escolars i
3 unitats de segon cicle amb capacitat per
a 75 llocs escolars.

(06.325.042)

RESOLUCIÓ EDU/4079/2006, de 9 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Sant Domènec de Guzman,
de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats per la
titular del centre docent privat Sant Domènec
de Guzman, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura, per canvi de titularitat, del
centre docent privat Sant Domènec de
Guzman, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 La nova titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educa-
tius subscrits amb l’anterior.

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

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

mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Tarragona, 9 de novembre de 2006

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

Zacarias Henar Moros
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43003525.
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Adreça: c. Rovira i Virgili, núm. 16.
Titular: Dominiques de l’Ensenyament de la
Immaculada Concepció.
NIF: Q3100016I.

S’autoritza el canvi de titularitat, que passa
a ser Fundació Privada Educativa Dominiques
de l’Ensenyament, SL, NIF G63608467, amb
efectes del dia 1 del mes següent a la data de
publicació d’aquesta Resolució.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de segon ci-
cle, amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats, amb capa-
citat per a 281 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle, amb capacitat per a 150
llocs escolars, i 4 unitats de segon cicle,
amb capacitat per a 105 llocs escolars.

(06.289.142)

RESOLUCIÓ EDU/4080/2006, de 25 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Bo-
navista, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats per
la titular del centre, en petició d’autoritza-
ció de cessament d’activitats, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat en l’expedient
esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants privada Bonavista, de Tarra-
gona, que consta a l’annex d’aquesta Reso-
lució, en els termes que s’hi especifiquen.

—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 DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Tarragona, 25 d’octubre de 2006

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

Zacarias Henar i Moros
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Bonavista-Tarragona.
Localitat: Bonavista-Tarragona.
Núm. de codi: 43009424.
Denominació: Bonavista.
Adreça: carrer Catorze, s/n.
Titular: Arquebisbat de Tarragona.
NIF: Q4300001G.

Autorització de cessament d’activitats de
la l lar d’ infants privada Bonavista, de
Tarragona, amb efectes a partir de la fi del
curs 2005-2006.

(06.278.218)

RESOLUCIÓ EDU/4087/2006, de 12 de
desembre, per la qual es declara aprovada
la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos de la convocatòria del procés
selectiu de nou accés per proveir 23 llocs
de treball de personal docent laboral fix al
Departament d’Educació (núm. de registre
de convocatòria L003/06).

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, i per tal de complir el que es-
tableixen les bases 4.1 i 4.2 del procés selec-
tiu de nou accés per proveir 23 llocs de tre-
bal l de personal docent laboral f ix al
Departament d’Educació i Universitats (núm.
de registre de convocatòria L003/06), convo-
cat per la Resolució EDU/3587/2006, de 9 de
novembre (DOGC núm. 4761, de 15.11.2006),

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisio-
nal d’aspirants admesos i exclosos amb

indicació de l’exempció de la realització
de la prova de coneixements de llengua
catalana en el procés selectiu convocat
per la Resolució EDU/3587/2006, de 9 de
novembre, que s’exposa al públic a la seu
del tribunal, a la seu central del Departa-
ment d’Educació i a cadascun dels seus
serveis territorials les adreces dels quals
consten a l’annex d’aquesta Resolució.
Així mateix, es pot consultar a través de
la pàgina d’ Internet del  Departament
d’Educació: http://www.gencat.net/educacio.

—2 En aquesta llista, desglossada per
llocs de treball, consten el nom, els cog-
noms, el número de NIF dels aspirants o del
document acreditatiu de la nacionalitat en
el cas de no tenir l’espanyola, el procedi-
ment selectiu pel qual participen i, si s’es-
cau, els aspirants que reuneixen els requi-
sits suficients de coneixement de la llengua
catalana, a l’efecte de l’exempció que pre-
veu la base 6.1.1 de la convocatòria.

A la mateixa llista també hi consta el motiu
d’exclusió dels aspirants provisionalment ex-
closos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es donen per notificades les persones
interessades als efectes del que disposa
l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. Per tant, les persones inte-
ressades podran formular, en el termini de
deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, davant el tribunal
qualificador, les reclamacions que conside-
rin oportunes, de conformitat amb el que es-
tableix la base 4.2 de la convocatòria.

—4 De conformitat amb el que estableix la
base 8.2 de la convocatòria del procediment
selectiu, el compliment de les condicions i dels
requisits que exigeix la convocatòria s’haurà
d’acreditar en el termini de vint dies naturals
comptadors des de la data de publicació de
la proposta de seleccionats. Si de la revisió
de la documentació es dedueix que algun
aspirant no compleix les condicions i els re-
quisits exigits, no podran ser contractats i
quedaran anul·lades les seves actuacions,
sens perjudici de la responsabilitat en que
hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

En conseqüència, el fet de figurar a la llista
d’admesos no implica el reconeixement a
les persones interessades de la possessió
dels requisits exigits en la convocatòria de
referència.

Barcelona, 12 de desembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX

Seu del Tribunal
Secretari Coloma, 25
08025 Barcelona

Seu central del Departament
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (comarques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Lleida
Pica d’Estats, 2.
25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona
Ultònia, 11, 1r 4t.
17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona
Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Providència, 5-9.
43500 Tortosa.

(06.347.005)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0028/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministraments
c) Número d’expedient: 0028/07

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

teniment de les instal·lacions d’aire condi-
cionat i calefacció de l’edifici situat a la Via
Augusta, 202-226 de Barcelona.

b) Termini d’execució: de l’1 de gener al
31 de desembre de 2007.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 176.250,00 euros, (IVA

inclòs) (inclou 30.000 euros per a materials).

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

—6 Requisits específics del contractista:
Classificació: grup P, subgrup 3, catego-

ria B.
En el cas que es tracti d’empreses estran-

geres no classificades, acreditaran la solvèn-
cia econòmica, financera i tècnica que figura
a l’apartat G del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives.

—7 Criteris de Valoració:
a) Qualitat del servei: fins a 40 punts.
b) Proposició econòmica: fins a 30 punts.
c) Variants tècniques o de gestió: fins a

20 punts.
d) Altres millores: fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre General
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b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta baixa

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021

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

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

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions
—9 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies na-
turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous de les
9.00 h. fins a les 18.00 h. i divendres de
9,00 h. fins a les14,00 h.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació- Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

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

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

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals des de l’ende-

mà de l’acabament del termini de presenta-
ció de les proposicions. Si el dia d’obertura
de proposicions és dissabte o festiu, el ter-
mini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.

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

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci: l’import de l’anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 12 de desembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.346.023)

ORDRE EDU/578/2006, de 7 de desembre,
per la qual es convoquen i es prorroguen
beques de col·laboració en tasques de for-
mació en tecnologies de la informació apli-
cades a l’educació, pròpies del Departament
d’Educació, per al 2007.

El Departament d’Educació impulsa des
de fa anys la integració de les tecnologies

de la informació i de la comunicació a l’en-
senyament i l’aprenentatge mitjançant plans
de dotació i manteniment d’equipaments,
accions de formació del professorat, suport
i coordinació, desenvolupament de contin-
guts i provisió de serveis. Entre aquests
projectes i serveis destaquen la Xarxa Tele-
màtica Educativa de Catalunya, que propor-
ciona connexió i serveis d’Internet al pro-
fessorat, als centres educatius i als serveis
educatius del Departament d’Educació i el
portal educatiu edu365.com, adreçat a
l’alumnat i a les seves famílies, que materi-
alitza així una comunitat educativa virtual de
gran abast i contingut.

És en aquest marc de formació en noves
tecnologies que el Departament d’Educa-
ció ha considerat oportú convocar novament
un concurs públic per a la concessió de
beques que facilitin la col·laboració d’estu-
diants universitaris i de cicles formatius de
grau superior en els diversos àmbits relaci-
onats amb les tecnologies de la informació
per tal que l’experiència que assoleixin en-
riqueixi la seva formació acadèmica alhora
que els dóna una experiència pràctica del
funcionament de l’Administració i els pre-
para per al seu exercici professional.

Per tot això, d’acord amb el que preveu
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions; l’article 56 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que fa
a al tramitació anticipada, i el capítol IX del
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria per adjudicar 11 beques

de col·laboració a estudiants o titulats recents,
tant universitaris com de cicles formatius de
grau superior, de centres i universitats de
Catalunya, relacionats amb les tecnologies de
la informació per col·laborar, mitjançant una
beca, amb l’Àrea TIC del Departament d’Edu-
cació en tasques de formació en tecnologies
de la informació aplicades a l’educació.

Article 2
Oferir la pròrroga de les 8 beques atorga-

des l’any 2006, tal com preveia el punt 4.2
de les bases de la convocatòria publicada
per l’Ordre EDC/461/2005, de 17 de novem-
bre (DOGC núm. 4526, de 9.12.2005). Les
beques reservades a la pròrroga que, si s’es-
cau, no es cobreixin, acreixeran les onze
noves beques d’incorporació immediata.

Article 3
Aprovar les bases que han de regir la con-

cessió i pròrroga de les beques, les quals
consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 4
La despesa derivada de la concessió i la

pròrroga d’aquestes beques, per un import
màxim de 198.480,00 euros, queda condici-
onada a l’existència de crèdit adequat i sufi-
cient en la partida EN01 D/480000100/4210
o equivalent del pressupost de l’any 2007.

Article 5
Els interessats poden presentar les seves

sol·licituds en el termini de 15 dies naturals

comptats a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 6
Es delega en la directora de Serveis la com-

petència per resoldre aquesta convocatòria.

Article 7
L’adjudicació de les beques i l’execució

de la despesa s’ha de fer durant l’any 2007.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la

concessió d’11 beques de col·laboració a
estudiants o titulats recents, tant universi-
taris com de cicles formatius de grau supe-
rior, de centres i universitats de Catalunya,
relacionats amb les tecnologies de la infor-
mació per col·laborar, mitjançant una beca,
amb l’Àrea TIC del Departament d’Educa-
ció en tasques de formació en tecnologies
de la informació aplicades a l’educació.

A més a més, es prorroguen les 8 beques
atorgades l’any 2006, tal com preveia el punt
4.2 de les bases de la convocatòria publica-
da per l’Ordre EDC/461/2005, de 17 de
novembre (DOGC núm. 4526, de 9.12.2005).

—2 Finalitat
Les beques de col·laboració tenen per fi-

nalitat l’augment de la formació teoricopràc-
tica i la preparació professional dels estudi-
ants i titulats seleccionats a través de la seva
participació en els camps de la informàtica,
telemàtica, audiovisuals i els multimèdia
aplicats a l’educació, seguint els programes
que desenvolupa l’Àrea TIC del Departament
d’Educació, experiència que els qualifica per
al seu futur professional més immediat.

—3 Destinataris
3.1 Podran sol·licitar les beques totes

les persones que tinguin 18 o més anys l’1
de gener de 2007, sempre que posseeixin
el certificat de coneixements de català del
nivell C o equivalent i que reuneixin els re-
quisits de la modalitat de la beca A o B que
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s’indiquen als apartats 2 i 3 d’aquesta base.
Les persones que haguessin obtingut una
beca en la convocatòria anterior a aquesta,
en qualsevol de les modalitats, no poden
prendre part en la convocatòria d’enguany,
tret dels casos de pròrroga previstos als
punts 4 i 5 d’aquesta base.

3.2 Modalitat A: 8 beques van adreçades
a estudiants de les universitats de Catalunya
que hagin superat el 40% dels crèdits, o que
hagin finalitzat, en els anys 2005 o 2006, al-
gun dels estudis següents: enginyeria de te-
lecomunicació, enginyeria informàtica, llicen-
ciatura en comunicació audiovisual, enginyeria
tècnica de telecomunicació (totes les especi-
alitats), enginyeria tècnica d’informàtica de
gestió, enginyeria tècnica d’informàtica de
sistemes, graduat en multimèdia (títol propi) o
llicenciatura o diplomatura en biblioteconomia
i documentació.

3.3 Modalitat B: 3 beques van adreçades
a estudiants de centres de Catalunya que
hagin superat el 40% dels crèdits, o que hagin
finalitzat, en els anys 2005 o 2006, algun dels
cicles formatius de grau superior de les famí-
lies professionals de formació professional
específica següents: arts gràfiques, arts plàs-
tiques i disseny, electricitat i electrònica, co-
municació, imatge i so o informàtica.

3.4 A més a més de les vuit beques que
es convoquen en la modalitat A, es prorro-
guen quatre beques més de la mateixa
modalitat per als estudiants o titulats que
hagin obtingut aquesta beca durant l’any
2006. Les beques reservades a la pròrroga
que no es cobrissin, acreixeran les previs-
tes a l’apartat 2 d’aquesta base.

3.5 A més a més de les tres beques que
es convoquen en la modalitat B, es prorro-
guen quatre beques més de la mateixa
modalitat per als estudiants o titulats que
hagin obtingut aquesta beca durant l’any
2006. Les beques reservades a la pròrroga
que no es cobrissin, acreixeran les previs-
tes a l’apartat 3 d’aquesta base.

—4 Lloc de realització, durada i dedicació
4.1 La col·laboració es durà a terme ha-

bitualment en locals del Departament d’Edu-
cació i eventualment en d’altres llocs, com
ara centres docents o empreses, d’acord
amb les condicions i necessitats de desen-
volupament del servei.

4.2 La col·laboració s’iniciarà durant el
mes de gener de 2007 i acabarà el dia 31
de desembre de 2007. Els estudiants o ti-
tulats que hagin iniciat aquesta beca durant
l’any 2007, podran prorrogar-la, com a
màxim, per al període següent, en el cas que
s’obri una nova convocatòria, i es reduirà
de l’oferta de beques de la nova convoca-
tòria el nombre de beques prorrogades.

4.3 Es preveu una dedicació màxima de
30 hores setmanals. El compromís de dedi-
cació, que serà de 20, 25 o 30 hores set-
manals, s’acordarà amb cada becari de
forma flexible, i també l’horari de dedicació.
La remuneració serà proporcional al nom-
bre d’hores de dedicació.

4.4 Els becaris podran absentar-se de la
realització de les tasques de la beca per tal
d’assistir a exàmens o d’altres proves oficials
en el marc dels estudis que estiguin cursant.

—5 Dotació econòmica
Cada beca de la modalitat A té una do-

tació econòmica total de 10.800,00 euros
per a 30 hores de dedicació, que es farà

efectiva en pagaments parcials a mesos
vençuts, amb les retencions legals corres-
ponents, un cop emès un informe favorable
dels tutors dels becaris.

Cada beca de la modalitat B té una do-
tació econòmica total de 9.840,00 euros per
a 30 hores de dedicació, que es farà efec-
tiva en pagaments parcials a mesos vençuts,
amb les retencions legals corresponents, un
cop emès un informe favorable pels tutors
dels becaris.

—6 Drets i obligacions dels adjudicataris
6.1 Els becaris tenen dret al seguiment

personalitzat de la seva tasca mitjançant la
tutoria que es designi, a rebre un certificat
de la Direcció de Serveis que acrediti la col·la-
boració prestada i a tenir individualment una
pòlissa d’assegurança d’accident. Els riscos
coberts per aquesta pòlissa seran els acci-
dents derivats de la prestació de la seva col·-
laboració en les instal·lacions del centre on
es realitza i els accidents in itinere.

6.2 Els becaris estan adscrits a la Uni-
tat de Projectes TIC per a l’Educació, a la
Unitat d’Arquitectura Tecnològica i a la Unitat
de Suport i Equipaments de l’Àrea TIC i
atendran les instruccions dels responsables
corresponents. Els mecanismes de control
horari s’ajustaran al màxim als habituals del
Departament d’Educació.

—7 Lloc i termini de presentació de les
sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al DOGC, adreçades al Departament
d’Educació, Àrea TIC (Via Augusta, 202,
08021 Barcelona).

Les sol·licituds es poden presentar direc-
tament o per qualsevol dels mitjans que es-
tableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti a les oficines
de correus s’haurà de fer en un sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada pel funci-
onari de correus abans de ser certificada.

—8 Documentació
La sol·licitud haurà d’incloure: el currícu-

lum i una fotocòpia del DNI, l’expedient aca-
dèmic, els documents acreditatius del conei-
xement de llengua catalana i d’informàtica
i una memòria de dues pàgines en la qual
s’exposin les raons per les quals se sol·licita
una beca de col·laboració.

Caldrà acreditar tots els coneixements i
mèrits esmentats en el currículum. El De-
partament d’Educació podrà demanar als
sol·licitants l’aportació d’informació i docu-
ments complementaris.

El sol·licitant també haurà de presentar una
declaració conforme no es troba en cap de
les causes que impedeixen obtenir la condi-
ció de beneficiari de la beca, d’acord amb el
que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

—9 Selecció i barem de mèrits
La selecció es farà en dues fases elimi-

natòries i els criteris de selecció s’ajustaran
al barem de mèrits que es detalla tot seguit:

Primera fase. Consistirà en el barem de
les sol·licituds en funció dels mèrits se-
güents: expedient acadèmic, fins a 30 punts;
experiència/pràctiques, fins a 20 punts; i co-

neixements d’idiomes estrangers, fins a 10
punts.

Per passar a la segona fase cal obtenir
un mínim de 40 punts.

Segona fase. Consistirà en una prova
pràctica i una entrevista, i s’atorgaran fins a
un màxim de 20 punts a cadascuna.

L’ordenació final dels aspirants es realit-
zarà sumant la puntuació d’ambdues fases.

—10 Experiència i/o pràctiques que es va-
loren

La valoració de l’experiència/pràctiques
prevista a l’apartat anterior es farà sobre els
camps següents, segons el perfil requerit:

a) Tècnic/a de so: coneixements i/o ex-
periència en enregistraments de so directe
en produccions audiovisuals.

Coneixements i/o experiència en locuci-
ons i postproducció d’àudio amb equips
professionals.

b) Operador/a d’imatge: Coneixements i/
o experiència en enregistraments audiovi-
suals amb equips professionals.

Coneixements i/o experiència en postpro-
ducció d’audiovisuals amb equips i progra-
mes professionals.

Coneixements i/o experiència en l’elabo-
ració i desenvolupament de DVD i publica-
ció de vídeos a la xarxa.

c) Documentació i publicació electrònica,
disseny i dibuix gràfic, composició i maque-
tació de productes telemàtics i multimèdia.

Coneixements i/o experiència en aplica-
cions ofimàtiques.

Aplicacions d’edició gràfica i animació.
Aplicacions d’edició web (HTML).
Interacció, multimèdia, Internet.
Llenguatges de programació HTML, Ja-

vascript i AcionScript.
Fulls d’estil CSS i capes en HTML.
d) Administració de sistemes informàtics,

telemàtics, desenvolupament, comunicaci-
ons, microinformàtica, xarxes locals i bases
de dades.

Coneixements i/o experiència de progra-
mació amb PHP i/o Java, bases de dades
Oracle i MySQL, directori d’usuaris LDAP,
sistemes GNU/Linux, Solaris i Windows,
servidors d’aplicacions Oracle IAS i Tomcat,
codificació HTML, XML i JavaScript.

Coneixements i/o experiència d’ofimàti-
ca avançada, xarxes locals i els seus proto-
cols de treball i comunicació associats.

—11 Comissió de selecció
La selecció dels aspirants la durà a terme

una comissió formada per un president i tres
vocals, tots ells tècnics. El president i dos
dels vocals dependents de l’Àrea TIC, se-
ran designats pel director TIC i un últim vocal
serà designat pel director general de For-
mació Professional i Educació Permanent.
Totes les persones nomenades hauran d’es-
tar vinculades als àmbits objecte d’aquesta
convocatòria.

La comissió de selecció establirà els cri-
teris de ponderació en l’aplicació del barem
esmentat al punt novè d’aquesta Ordre, que
s’hauran de fer públics al tauler d’anuncis
del Departament d’Educació.

La comissió de selecció, d’acord amb les
sol·licituds presentades i els mèrits al·legats,
farà pública al tauler d’anuncis del Departa-
ment d’Educació la proposta d’aspirants se-
leccionats i exclosos, per ordre de puntua-
ció, fent constar l’especialitat, i en el cas
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dels aspirants exclosos, el motiu d’exclu-
sió.

La intervenció en la comissió de selecció
no genera el dret a rebre cap indemnització
o contraprestació.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta propos-
ta d’adjudicació davant la comissió de se-
lecció en el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publicació.

Les reclamacions presentades s’estimaran
o desestimaran en la resolució de la directo-
ra de Serveis en què s’aprovi la llista defini-
tiva de seleccionats, suplents i exclosos.

—12 Resolució del concurs
En vista de la proposta d’adjudicació de la

comissió de selecció, la directora de Serveis
resoldrà per delegació aquesta convocatòria.
La resolució es publicarà al tauler d’anuncis
del Departament d’Educació i es notificarà in-
dividualment a tots els interessats. Així ma-
teix, es publicarà al DOGC quan l’import con-
cedit sigui igual o superior a 3.000,00 euros.

En la resolució es faran constar, d’una
banda, les beques prorrogades, si n’hi ha,
i els aspirants adjudicataris de les noves
beques i els suplents per ordre de puntua-
ció; de l’altra, la resta de candidats i també
els exclosos.

La concessió d’aquestes beques no im-
plica cap mena de vinculació, ni laboral ni
administrativa, entre la persona selecciona-
da i el Departament d’Educació.

El termini màxim per resoldre aquesta
convocatòria serà de dos mesos des del dia
següent de la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds.

Contra la resolució de la directora de Ser-
veis, que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar re-
curs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà
de la recepció de la notificació, de conformi-
tat 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 recepció de la
notificació, segons el que disposen els ar-
ticles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

—13 Acceptació de la beca de col·la-
boració

Els aspirants seleccionats hauran de for-
malitzar l’acceptació de la beca mitjançant
la signatura d’un document on s’han de
comprometre a complir les condicions ge-
nerals establertes en aquestes bases i tam-
bé les específiques que s’incloguin en el do-
cument esmentat.

—14 Revocació i renúncia a la beca de
col·laboració

L’incompliment per part del beneficiari de
les condicions establertes en aquestes ba-
ses i les que s’estableixin en el document a
què s’ha fet referència a l’apartat anterior,
comportarà la revocació de la beca de col·-
laboració.

En els supòsits de revocació o renúncia
a una beca de col·laboració, la directora de
Serveis podrà adjudicar-la, dins de l’ordre
establert, a una de les persones que hagin
estat designades suplents en la resolució
d’adjudicació.

En cas de renúncia de l’adjudicatari, la di-
rectora de Serveis ha de resoldre, atenent
a la normativa vigent i a les circumstàncies
concurrents, si correspon la devolució total
o parcial de les quantitats satisfetes i si
correspon la suspensió o l’anul·lació dels
pagaments restants.

—15 Obligacions dels beneficiaris
Les persones adjudicatàries de la beca es-

taran obligades a facilitar tota la informació
que li sigui requerida per la Intervenció Gene-
ral de la Generalitat de Catalunya, la Sindica-
tura de Comptes i altres òrgans competents.

(06.338.121)

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2006
del secretari general del Departament d’Edu-
cació per la qual es determinen les mesu-
res a fi que el professorat dels IES pugui
impartir, dins el seu horari lectiu, matèries
específiques corresponents a la preparació
de les proves d’accés a cicles formatius de
grau superior que duen  a terme els centres
docents i les aules públiques de formació
de persones adultes dependents del Depar-
tament d’Educació.

La Resolució de 7 de juliol de 2006, per
la qual s’aproven les instruccions per a l’or-
ganització i el funcionament dels centres
docents i aules públics de formació de
persones adultes per al curs 2006-2007
preveu, dins l’apartat 10.1, el següent: “Si
el centre/aula no disposa de professorat
amb especialitat o titulació adient per a
impartir matèries específiques correspo-
nents a la preparació de les proves d’accés
a cicles formatius de grau superior, s’esta-
bliran les mesures necessàries a fi que pro-

fessorat d’IES imparteixi, dins el seu horari
lectiu, els continguts esmentats”,

Per aquest motiu,

Resolc:

1. La participació del professorat dels IES,
per a impartir matèries específiques corres-
ponents a la preparació de les proves d’ac-
cés a cicles formatius de grau superior es
duu a terme en les condicions següents:

a) Té caràcter voluntari per al professo-
rat, es durà a terme dins el seu horari lectiu,
i no implica un increment de la retribució.

b) No ha d’afectar el funcionament nor-
mal de l’IES ni comporta un increment de la
seva plantilla.

c) Cal la conformitat del director o direc-
tora de l’IES i del director o directora del
centre docent de formació de persones
adultes, o, si de cas, de la persona respon-
sable de l’aula de formació de persones
adultes.

d) El professorat de l’IES dependrà funci-
onalment del centre o aula de formació de
persones adultes únicament pel que fa a la
impartició de la matèria o matèries especí-
fiques.

e) La impartició de la matèria o matèries
específiques es durà a terme segons la
programació prevista.

f) El desplaçament no genera dret a dieta.

2. La participació del professorat dels IES
es concertarà i formalitzarà de la manera
següent:

a) L’IES i el centre o aula de formació de
persones adultes identificaran les possibili-
tats de cooperació.

b) El professorat de l’IES signarà un es-
crit de conformitat adreçat al seu director o
directora.

c) El director o directora de l’IES trametrà
al director o directora del centre docent de
formació de persones adultes un escrit en
el qual indicarà el nom i cognoms del pro-
fessorat, indicant la matèria o matèries es-
pecífiques i l’horari i la jornada en què els
impartirà.

d) El director o directora del centre do-
cent de formació de persones adultes ac-
ceptarà la cooperació en escrit adreçat al
director o directora de l’IES i comunicarà la
cooperació concertada al o a la cap de la
inspecció territorial i a la Subdirecció Gene-
ral  de Formació de Persones Adultes
(formacioadults.educacio@gencat.net).

e) Llevat de l’escrit de conformitat del
professorat, la resta de comunicacions es
faran per correu electrònic.

Barcelona, 14 de desembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general


