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RESOLUCIÓ EDU/4130/2006, d’11 de de-
sembre, d’adscripció amb destinació defi-
nitiva de diversos funcionaris del cos de
mestres.

Pel Decret 386/2006, de 17 d’octubre
(DOGC núm. 4743, de 19.10.2006), es cre-
en diversos col·legis d’educació infantil i pri-
mària.

Mitjançant la Resolució EDU/3656/2006,
de 13 de novembre de 2006 (DOGC núm.
4764, de 20.11.2006) es disposa el comen-
çament de les activitats dels col·legis d’edu-
cació infantil i primària a què fa referència el
paràgraf anterior amb les especificacions
que consten a l’annex de la Resolució.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin des-
tinació definitiva en un centre com a conse-
qüència de desglossament, desdoblament,
transformació o trasllat total o parcial d’al-
tre o altres centres, comptaran a efectes
d’antiguitat al centre de destinació la gene-
rada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’article 3 de l’esmen-
tada Resolució EDU/3656/2006, de 13 de
novembre, cal adoptar les mesures corres-
ponents en relació amb el professorat com
a conseqüència del desglossament o fusió
dels centres afectats,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva els
funcionaris del cos de mestres, als llocs de
treball que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució, amb efectes de l’1 de setem-
bre de 2005.

—2 Mantenir en el centre al qual s’adscri-
uen l’antiguitat que tenien aquests funcio-
naris docents en el centre d’origen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el subdi-
rector general de Plantilles, Provisió i Nòmi-
nes, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 11 de desembre de 2006

P. S. (Resolució EDU/2838/2006,
DOGC núm. 4713, de 6.9.2006)

Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines en funcions

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació a les Terres
de l’Ebre

CEIP Cinta Curto
Codi 43008912 - Tortosa
Creat per desdoblament del CEIP Ferreries,
codi 43004256 de Tortosa

Adscripció amb destinació definitiva dels
funcionaris del cos de mestres:

NIF: 077883005Z.
Nom i cognoms: Teresa Vizcarro Gianni.
Especialitat: educació primària.

NIF: 040010841H.
Nom i cognoms: José Maria Cid Casanova.
Especialitat: educació primària.

NIF: 039994061M.
Nom i cognoms: Josefa Hierro Segarra.
Especialitat: educació primària.

NIF: 040902472P.
Nom i cognoms: Josefina Verge Barberà.
Especialitat: educació primària.

NIF: 040905647D.
Nom i cognoms: Maria Carmen Adan Morera.
Especialitat: educació primària.

NIF: 040911875G.
Nom i cognoms: Maria Cinta Codorniu Gis-
bert.
Especialitat: educació primària.

NIF: 040013378W
Nom i cognoms: Lourdes Garcin Masip.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 040905649B
Nom i cognoms: Teresa Chavarria Panisello.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 040912653T
Nom i cognoms: Josefa Espinach Lapeira.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 040915153Q
Nom i cognoms: Manuela Curto Vilanova.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 040922424L
Nom i cognoms: Rosa Iniesta Barberà.
Especialitat: educació especial.

NIF: 040927423G
Nom i cognoms: Maria José Valldeperez
Garcia.
Especialitat: educació primària, música.

NIF: 040919055P
Nom i cognoms: Lluïsa Forés Tallada.
Especialitat: educació primària, anglès.

NIF: 039663305N
Nom i cognoms: Magi Marqués Verderes.
Especialitat: educació primària, educació fí-
sica.

(06.331.121)

RESOLUCIÓ EDU/4131/2006, de 12 de de-
sembre, d’assignació de destinació definiti-
va de funcionaris docents a l’IES de Sitges.

Pel Decret 233/2005, de 25 d’octubre
(DOGC núm. 4498, de 27.10.2005), es va
crear un institut d’educació secundària a Sit-
ges, amb codi de centre 08061014, ubicat
al carrer de Josep Irla, s/n (Can Pei), de Sit-
ges (Garraf), per desglossament de l’IES Joan
Ramon Benaprès, amb codi 08043981, de
Sitges.

Per la Resolució EDC/3396/2005, de 22 de
novembre (DOGC núm. 4521, de 30.11.2005),
es disposa l’inici d’activitats de l’institut d’edu-
cació secundària de Sitges.

La disposició addicional catorzena del Re-
ial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual
es regulen els concursos de trasllats d’àmbit
nacional per a la provisió de places corres-
ponents als cossos docents (BOE núm. 239,
de 6.10.1998), estableix que quan es produ-
eixi un canvi d’ensenyaments d’un centre a
un altre, els professors de les especialitats
afectades quedaran adscrits al nou centre.

Així mateix, l’article 18.2 del Decret 67/
1996, de 20 de febrer (DOGC núm. 2172,
de 23.2.1996), estableix que els professors
que tinguin destinació definitiva en un centre
com a conseqüència de desglossament, des-
doblament, transformació o trasllat total o
parcial d’altre o altres centres comptaran, a
efectes d’antiguitat en el centre de destina-
ció, la generada en el centre d’origen.

L’article 3 de l’esmentada Resolució EDC/
3396/2005 autoritza la Direcció General de
Personal Docent perquè adopti les mesu-
res complementàries que exigeixi el funcio-
nament d’aquest nou centre docent públic.

En conseqüència,

Resolc:

—1 S’assigna destinació definitiva, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2006, a
l’institut d’educació secundària de Sitges,
amb número de codi 08061014, als funci-
onaris docents que es detallen a l’annex
d’aquesta Resolució, com a conseqüència
del desglossament de l’IES Joan Ramon
Benaprès, de Sitges.

—2 Els funcionaris docents relacionats a
l’annex mantenen, a tots els efectes, l’anti-
guitat que posseïen en el centre d’origen.
La nova adscripció no comporta cap modi-
ficació de la seva situació administrativa ni
dels seus drets.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar 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, 12 de desembre de 2006

P. S. (Resolució EDU/2838/2006,
DOGC de 6.9.2006)

Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles, Provisió
i Nòmines en funcions

ANNEX

Cos: professors d’ensenyament secundari.
Especialitat: matemàtiques.
DNI: 025126173F
Cognoms i Nom: Banyuls Llopis, Francesc
Especialitat: llengua catalana i literatura.
DNI: 077094943R
Cognoms i Nom:Bosch Ayza, Andreu

Cos: mestres.
Especialitat: tecnologia.
DNI: 025137982V
Cognoms i Nom: Cebrian Burriel, M. Pilar

(06.331.120)

RESOLUCIÓ EDU/4128/2006, de 20 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Euroaula, 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 Euroaula, de
Barcelona, en petició de reducció i d’ampli-
ació d’ensenyaments, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Eu-
roaula, de Barcelona, per reducció i ampli-
ació dels ensenyaments de formació pro-
fessional de grau superior, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.
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—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, 20 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: 08060617.
Denominació: Euroaula.
Adreça: c. Aragó, 208-210.
Titular: Euroaula, SA.
NIF: A58462128.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior: a
la família d’administració, del cicle formatiu
d’administració o finances amb dos grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb
efectes a partir de la fi del curs 2005-2006.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’hoteleria i turisme, amb el ci-
cle formatiu d’allotjament amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre a l’inici del curs
2006-2007.
Autorització d’obertura:

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

secretariat amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 20 llocs escolars.

Família de comerç: cicle formatiu de ges-
tió comercial i màrqueting amb 1 grup amb
capacitat per a 20 llocs escolars.

Família d’hoteleria i turisme: cicle formatiu
d’agències de viatges amb 1 grup amb capa-
citat per a 20 llocs escolars; cicle formatiu d’in-
formació i comercialització turística amb 1
grup amb capacitat per a 20 llocs escolars, i
cicle formatiu d’allotjament amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 20 llocs escolars.

El centre haurà de desenvolupar les se-
ves activitats en horari de tarda.

(06.307.086)

RESOLUCIÓ EDU/4129/2006, de 27 de
novembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Sagrats Cors, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als corresponents serveis territorials del De-
partament d’Educació i Universitats pel titular
del centre docent privat Sagrats Cors, de
Barcelona, en petició de canvi de denomina-
ció, 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 Sa-
grats Cors, de Barcelona, per canvi de de-
nominació, 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 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: 08040199.
Denominació: Sagrats Cors.
Adreça: av. Vallvidrera, 10.
Altres adreces: pg. Reina El isenda de
Montcada, 18.
Titular: Congregació dels Sagrats Cors de
Jesús i de Maria i de l’Adoració Perpètua
del Santíssim Sagrament de l’Altar (RR. dels
Sagrats Cors).
NIF: Q2800020F.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Padre Damián Sagrados Cora-
zones.

(06.326.088)

DECRET 568/2006, de 19 de desembre, de
reestructuració del Departament d’Educació.

Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de
novembre, de creació, denominació i deter-

minació de l’àmbit de competències dels de-
partaments de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, s’atribueix al Departament
d’Educació les competències en matèria de
política educativa en l’àmbit de l’ensenya-
ment no universitari.

L’estructura actual del Departament
d’Educació ha de donar resposta a les ne-
cessitats que van sorgint, tant de l’evolució
del sistema educatiu com de les demandes
que la societat li formula, algunes de les
quals ja s’han expressat a través del Pacte
Nacional per a l’Educació.

En aquest marc, és necessària una rees-
tructuració d’aquest Departament per tal de
dotar-lo dels instruments suficients per mi-
llorar la qualitat del sistema i els resultats
educatius, formatius i acadèmics, que s’hi
obtenen.

D’aquesta manera les línies més significa-
tives que haurà d’impulsar i facilitar la nova
estructura del Departament se centren en:

Primer, garantir la prestació del servei
educatiu en les millors condicions;

Segon, potenciar la innovació que és ca-
paç de produir el mateix sistema, tant des
del punt de vista de continguts com, molt
especialment, de les formes organitzatives
a les aules, als centres i a la seva interacció
amb l’entorn;

Tercer, potenciar les tecnologies de la in-
formació i les comunicacions, tant en el pro-
cés educatiu –aprenentatge de l’alumnat i
ensenyament del professorat–, com en la
millora de la presa de decisions i de gestió
interna del Departament;

Quart, impulsar la descentralització de
l’administració educativa, tot implicant a la
vegada els ajuntaments;

I, cinquè, prioritzar la planificació i l’avalu-
ació com a instruments que han de guiar les
decisions estratègiques que cal prendre per
assolir un sistema educatiu d’excel·lència.

Més específicament, amb aquesta rees-
tructuració es persegueixen les finalitats se-
güents, que caldrà inserir en el camí cap el
desplegament i aplicació de la Llei orgànica
d’Educació i la preparació de la llei d’edu-
cació de Catalunya:

I) Potenciar la millora dels centres edu-
catius públics amb especial atenció a la cre-
ació i desenvolupament progressiu d’àmbits
d’autonomia de gestió i responsabilitat de
decisió en els centres educatius públics.

II) Impulsar els elements d’ordenació de
la Formació Professional per tal de continu-
ar els processos d’integració dels diversos
subsistemes de què consta, i els elements
d’ordenació dels ensenyaments artístics, es-
portius, d’idiomes i de formació permanent
per tal d’optimitzar el conjunt de l’oferta for-
mativa corresponent.

III) Potenciar i orientar l’acció dels elements
i recursos per a la innovació del sistema, entre
d’altres, formació del professorat, serveis edu-
catius, transformació de l’oferta d’educació
especial, aplicació de la Tecnologia de la In-
formació i la Comunicació als processos d’en-
senyament i aprenentatge.

IV) Dotar-se d’una suficient concentració
dels àmbits de provisió dels recursos hu-
mans, econòmics i materials per a la pres-
tació del servei educatiu per tal de simplifi-
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car els processos de descentralització i, si
escau, cogestió amb els ajuntaments,
d’aquests recursos, així com per poder-hi
introduir les reformes requerides per la Llei
orgànica d’Educació i, en el seu moment,
per la futura Llei d’educació de Catalunya.

V) Sistematitzar, simplificar i reduir en el
temps la resposta a les incidències indivi-
duals en la vida escolar de l’alumnat i els
procediments d’obtenció de les autoritza-
cions administratives en els casos que sigui
normativament pertinent.

Tanmateix, la complexitat de l’Administra-
ció educativa aconsella introduir els canvis
en la seva organització de manera gradual
sense renunciar, d’inici, a marcar les línies que
l’han de definir i orientar. És per això que en
aquesta disposició es mantenen intactes els
òrgans i unitats administratives del rang de
subdireccions generals o inferiors, s’adscri-
uen transitòriament a les unitats directives
que es creen i se’n mantenen les funcions,
en els termes que s’indiquen en una dispo-
sició transitòria, fins que una posterior dis-
posició del mateix rang que l’ha de seguir no
completi la reestructuració que ara s’inicia.

Per tot això, de conformitat amb el que
estableix la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat,
a proposta del conseller d’Educació, i
d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1
El Departament d’Educació és l’òrgan de

l’Administració de la Generalitat de Catalunya
que té encomanada la proposta i l’execució
de les directrius del Govern en matèria de
política educativa en tots els àmbits de l’en-
senyament, llevat de l’universitari.

Article 2
2.1 Sota la dependència del seu titular,

el Departament d’Educació exerceix les se-
ves funcions mitjançant els òrgans següents:

a) La Secretaria General.
b) La Secretaria de Polítiques Educatives.
El Departament d’Educació s’estructura

territorialment en els serveis territorials pre-
vistos en el Decret 132/2005, de 28 de juny.

2.2 El/La conseller/a d’Educació diri-
geix, coordina i controla l’activitat del De-
partament, compta amb l’assistència d’un
gabinet, en els termes previstos a l’article 4
del Decret 132/2005, de 28 de juny, i amb
l’assessorament dels òrgans consultius pre-
vistos al capítol 2 del mateix Decret.

Article 3
El Consell de Direcció és presidit pel con-

seller o la consellera i el componen, a més,
el secretari o la secretària general, el secre-
tari o la secretària de polítiques educatives,
els directors o les directores generals, així
com el o la cap de Gabinet.

Article 4
4.1 Corresponen al secretari/ària gene-

ral del Departament les competències i fun-
cions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment

i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya i aquelles altres que
li assigni la normativa vigent o que el/la con-
seller/a li puguin delegar.

4.2 De la Secretaria General en depe-
nen els òrgans següents:

a) La Direcció General de Recursos del
Sistema Educatiu.

b) La Direcció General d’Atenció a la Co-
munitat Educativa.

c) La Direcció de Serveis.
d) La Inspecció de Serveis.
e) L’Assessoria Jurídica.

Article 5
5.1 La Secretaria de Polítiques Educa-

tives, amb rang orgànic de Secretaria Ge-
neral, actua sota la direcció superior de la
persona titular del Departament en els ter-
mes que preveu l’article 11.2 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, modificada per
la Llei 2/1992, de 7 de juliol.

5.2 Correspon a la Secretaria de Políti-
ques Educatives la coordinació dels òrgans
i unitats directives que en depenen, l’elabo-
ració de propostes i línies d’actuació en
matèria d’ordenació i innovació del sistema
educatiu, l’impuls dels plans i programes
gestionats per les unitats directives que en
depenen i la superior direcció de la Inspec-
ció d’Educació. Li correspon també la presi-
dència i impulsió de les juntes de directors,
articulades d’acord amb la normativa vigent.

5.3 De la Secretaria de Polítiques Edu-
catives en depenen els òrgans següents:

a) La Direcció General de l’Educació Bà-
sica i el Batxillerat.

b) La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats.

c) La Direcció General d’Innovació.
d) La Inspecció d’Educació.

Article 6
6.1 Correspon a la Direcció General de

Recursos del Sistema Educatiu:
a) La provisió i la direcció de la gestió dels

recursos de personal docent, econòmics i
d’edificis i equipament escolar necessaris
per a la prestació del servei públic d’educa-
ció.

b) La proposta i, si escau, la direcció de
les modificacions en els règims del perso-
nal docent i d’assignació de recursos als
centres que han de prestar el servei públic
d’educació.

6.2 Correspon a la Direcció General
d’Atenció a la Comunitat Educativa:

a) La provisió i direcció de la gestió dels
recursos que s’apliquen individualment a
l’alumnat, a les famílies i/o al teixit associ-
atiu.

b) La resolució de tot tipus d’incidències
individualitzades en l’aplicació dels currícu-
lums i en l’avaluació acadèmica.

c) La gestió de les proves lliures, d’ac-
cés a estudis i d’obtenció de titulacions
d’ensenyaments no escolaritzats.

d) L’exercici de les facultats de l’Admi-
nistració educativa en matèria d’autoritza-
cions administratives.

e) La interlocució i atenció ordinària de
la comunitat educativa.

f) La modernització dels procediments de
consulta, informació i participació.

6.3 Corresponen a la Direcció de Ser-

veis les funcions que té atribuïdes per l’ar-
ticle 12 del Decret 132/2005, de 28 de juny.

6.4 La Inspecció de Serveis, amb nivell
orgànic de subdirecció general, s’organitza
i té encomanades funcions d’acord amb els
articles 52 i 53 del Decret 132/2005, de 28
de juny.

6.5 L’Assessoria Jurídica, amb nivell or-
gànic de subdirecció general, es configura
d’acord amb el que estableix l’article 14 del
Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modi-
ficació del Decret 257/1997, de 30 de se-
tembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
Serveis Jurídics de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

Article 7
7.1 Correspon a la Direcció General de

l’Educació Bàsica i el Batxillerat:
a) L’ordenació curricular.
b) L’impuls de les millores en l’organitza-

ció.
c) La gestió dels ensenyaments corres-

ponents i de l’organització dels centres que
els imparteixen per tal de millorar l’eficièn-
cia i eficàcia de l’acció educativa.

d) I la planificació de l’oferta i l’actualit-
zació del mapa escolar.

7.2 Correspon a la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats, en relació amb els ensenya-
ments i centres que imparteixen ensenya-
ments de formació professional, ensenya-
ments de tècnics esportius, ensenyaments
artístics, ensenyaments d’idiomes i forma-
ció de persones adultes:

a) L’ordenació curricular.
b) L’impuls de les millores en l’organitza-

ció i gestió dels ensenyaments i els centres.
c) La planificació de l’oferta i l’actualitza-

ció del mapa escolar.
d) L’ordenació i organització de la resta

d’activitats formatives vinculades a la tran-
sició entre el món escolar i el món laboral
que corresponen a l’àmbit del Departament
d’Educació.

7.3 Correspon a la Direcció General
d’Innovació:

a) L’activació i impulsió de tots els ele-
ments del sistema destinats a introduir-hi
elements d’innovació per avançar vers l’es-
cola inclusiva.

b) La direcció de la formació del profes-
sorat, dels serveis educatius, de la transfor-
mació de l’educació especial, de les acci-
ons del sistema per garantir els elements de
llengua i cohesió social que són responsa-
bilitat del Departament.

c) La direcció del desenvolupament de la
innovació en matèria d’informàtica educati-
va.

7.4 La Inspecció d’Educació, amb nivell
orgànic de subdirecció general, s’organitza
i exerceix les funcions d’acord amb allò que
estableix el Decret 266/2000, de 31 de ju-
liol, pel qual es regula la Inspecció d’Ense-
nyament.

Disposició addicional

Les referències que la normativa vigent
faci a les unitats directives modificades per
aquest Decret s’han d’entendre fetes a les
unitats directives que assumeixin les seves
funcions i estructura.
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Disposicions transitòries

Primera
Mentre no es completi la reestructuració

del Departament amb l’aprovació de la dis-
posició corresponent, les subdireccions,
serveis, seccions i negociats preexistents
continuaran exercint les funcions que tenen
actualment atribuïdes en el marc i sota la
direcció de l’òrgan directiu al qual s’adscri-
uen.

Segona
1. S’adscriuen a la Direcció General de

Recursos del Sistema Educatiu:
a) La Subdirecció General de Gestió de

Personal Docent.
b) La Subdirecció General de Plantilles,

Provisió i Nòmines.
c) La Subdirecció General de Seguretat i

Salut.
d) La Subdirecció General de Construc-

cions Escolars.
e) L’Àrea de Planificació i Programació de

l’Oferta Educativa.
f) La Subdirecció General de Gestió de

Centres Educatius.
g) La Secció de Coordinació i Assesso-

rament en Matèria de Centres Educatius.
2. S’adscriu a la Direcció General d’Aten-

ció a la Comunitat Educativa:
La Subdirecció General d’Escolarització i

Gestió dels Serveis a l’Alumnat.
3. Es mantenen adscrites a la Direcció de

Serveis les subdireccions i l’àrea que tenia
adscrites d’acord amb el Decret 132/2005,
de 28 de juny, sense perjudici del que s’es-
tableix a l’article 7.3.

4. S’adscriuen a la Direcció General de
l’Educació Bàsica i el Batxillerat:

La Subdirecció General d’Ordenació Cur-
ricular i Programes Educatius.

5. S’adscriuen a la Direcció General d’En-
senyaments Professionals, Artístics i Espe-
cialitzats:

a) La Subdirecció General de Planifica-
ció i Organització de la Formació Professi-
onal.

b) La Subdirecció General de Programes
i Recursos.

c) La Subdirecció General de Formació
de Persones Adultes.

d) La Subdirecció General d’Ensenya-
ments Artístics.

e) L’Institut Català de les Qualificacions
Professionals.

f) El Servei de Gestió Econòmica i Admi-
nistrativa, de la preexistent Direcció Gene-
ral de Formació Professional i Educació Per-
manent.

6. S’adscriuen a la Direcció General d’In-
novació:

a) La Subdirecció General de Formació
Permanent i Recursos Pedagògics.

b) La Subdirecció General de Llengua i
Cohesió Social.

c) El Servei de Gestió Econòmica i Ad-
ministrativa, de la preexistent Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa.

Disposició derogatòria

Queden sense efecte les disposicions
contingudes en el Decret 132/2005, de 28
de juny, i en el Decret 212/2006, de 23 de

maig, que s’oposin al que s’estableix en
aquest Decret.

Disposició final

—1 Es faculta el conseller d’Educació per
dictar les disposicions per al desplegament,
l’eficàcia i l’execució del que disposa aquest
Decret, i el conseller d’Economia i Finances
per fer les modificacions pressupostàries
necessàries per donar-ne compliment.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor el ma-
teix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.348.006)

DECRET 590/2006, de 19 de desembre,
de cessament del senyor Francesc Vidal i
Pla com a secretari general del Departament
d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Francesc Vidal i Pla cessa en el

càrrec de secretari general del Departament
d’Educació.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.040)

DECRET 591/2006, de 19 de desembre,
de nomenament de la senyora Maria Dolors
Rius i Benito com a secretària general del
Departament d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Nomenar la senyora Maria Dolors Rius i

Benito secretària general del Departament
d’Educació, amb els drets i deures inherents
al càrrec.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.034)

DECRET 592/2006, de 19 de desembre,
de nomenament del senyor Francesc Vidal
i Pla com a director general de Recursos
del Sistema Educatiu del Departament
d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Francesc Vidal i Pla

director general de Recursos del Sistema
Educatiu del Departament d’Educació, amb
els drets i deures inherents al càrrec.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.042)

DECRET 593/2006, de 19 de desembre,
de cessament de la senyora Montserrat
Casas Vilalta com a directora general de
Centres Educatius del Departament d’Edu-
cació i Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
La senyora Montserrat Casas Vilalta ces-

sa com a directora general de Centres Edu-
catius del Departament d’Educació i Univer-
sitats.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.050)
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DECRET 594/2006, de 19 de desembre,
de nomenament de la senyora Montserrat
Casas Vilalta com a directora general de
l’Educació Bàsica i el Batxillerat del Depar-
tament d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena la senyora Montserrat Casas

Vilalta directora general de l’Educació Bàsi-
ca i el Batxillerat del Departament d’Educa-
ció, amb els drets i deures inherents al càr-
rec.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.051)

DECRET 595/2006, de 19 de desembre,
de cessament de la senyora Ester Castellà
i Valls com a directora de Serveis del De-
partament d’Educació i Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
La senyora Ester Castellà i Valls cessa

com a directora de Serveis del Departament
d’Educació i Universitats, i se li agraeixen
els serveis prestats.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.044)

DECRET 596/2006, de 19 de desembre,
de nomenament del senyor Joaquim Dorda
i Ventura com a director de Serveis del De-
partament d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller d’Educació i d’acord amb el Go-
vern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Joaquim Dorda i

Ventura director de Serveis del Departament
d’Educació, amb els drets i deures inherents
al càrrec.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.045)

DECRET 597/2006, de 19 de desembre,
de cessament de la senyora M. Isabel Dar-
der Giménez-Zadaba-Lisson com a direc-
tora general d’Ordenació i Innovació Edu-
cat iva de l  Departament d’Educació i
Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
La senyora M. Isabel Darder Giménez-Za-

daba-Lisson cessa com a directora general
d’Ordenació i Innovació Educativa del De-
partament d’Educació i Universitats.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.046)

DECRET 598/2006, de 19 de desembre,
de nomenament de la senyora M. Isabel Dar-
der Giménez-Zadaba-Lisson com a direc-
tora general d’Atenció a la Comunitat Edu-
cativa del Departament d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena la senyora M. Isabel Darder

Giménez-Zadaba-Lisson directora general
d’Atenció a la Comunitat Educativa del De-
partament d’Educació, amb els drets i deu-
res inherents al càrrec.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.048)

DECRET 599/2006, de 19 de desembre,
de cessament del senyor Francesc Colomé
Montserrat com a secretari d’Educació del
Departament d’Educació i Universitats.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Francesc Colomé Montserrat

cessa en el càrrec de secretari d’Educació
del Departament d’Educació i Universitats.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.038)

DECRET 600/2006, de 19 de desembre,
de nomenament del  senyor Francesc
Colomé Montserrat com a secretari de
Polít iques Educatives del Departament
d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Nomenar el senyor Francesc Colomé

Montserrat secretari de Polítiques Educati-
ves del Departament d’Educació, amb els
drets i deures inherents al càrrec.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.036)

DECRET 601/2006, de 19 de desembre,
de nomenament del senyor Joan Badia i
Pujol com a director general d’Innovació del
Departament d’Educació.
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Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Joan Badia i Pujol

director general d’Innovació del Departa-
ment d’Educació, amb les obligacions i els
drets inherents al càrrec.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.054)

DECRET 602/2006, de 19 de desembre,
de cessament del senyor Josep Francí i Car-
reté com a director general de Formació
Professional i Educació Permanent del De-
partament d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Josep Francí i Carreté cessa

com a director general de Formació Profes-
sional i Educació Permanent del Departa-
ment d’Educació.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.052)

DECRET 603/2006, de 19 de desembre,
de nomenament del senyor Josep Francí i
Carreté com a director general d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats
del Departament d’Educació.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, a proposta del con-
seller d’Educació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Josep Francí i Car-

reté director general d’Ensenyaments Pro-

fessionals, Artístics i Especializats del De-
partament d’Educació, amb les obligacions
i els drets inherents al càrrec.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.053)

RESOLUCIÓ EDU/4189/2006, de 19 de
desembre, per la qual s’anuncia convoca-
tòria de concurs públic per formar part de
la borsa de treball per prestar serveis amb
caràcter temporal com a personal interí do-
cent del cos de professors d’ensenyaments
secundaris en centres públics d’educació in-
fantil i primària i d’educació secundària de-
pendents del Departament d’Educació, i el
procediment perquè el professorat interí o
substitut inscrit a la borsa esmentada sol·li-
citi la disponibilitat per treballar en els cen-
tres públics d’educació infantil i primària.

Per tal de garantir la cobertura dels llocs
de treball vacants en règim d’interinitat o les
substitucions que es produeixin al llarg del
curs escolar en les diferents comarques de
Catalunya i tenint en compte els criteris i el
procediment sobre els nomenaments de
professors especialistes de la borsa de se-
cundària per a cobrir substitucions en l’edu-
cació primària previstos al punt 2 de l’Acord
de la Mesa Sectorial de personal docent no
universitari en l’àmbit de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, subscrit pels
representants del Departament d’Educació
i pels representants de FE CCOO i FETE-
UGT de 2 de novembre de 2006 sobre noves
mesures complementàries de les previstes
en l’Acord de Mesa Sectorial de 15 de se-
tembre de 2006, sobre la gestió de la borsa
de treball de primària durant el curs 2006-
2007, aprovats per l’Acord del Govern de la
Generalitat de 19 de desembre de 2006,

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria de concurs
públic per formar part de la borsa de treball
de personal interí docent del cos de profes-
sors d’ensenyaments secundaris en centres
públics d’educació infantil i primària i d’edu-
cació secundària.

—2 Establir que el termini de presentació
de sol·licituds per participar en aquesta con-
vocatòria s’inicia el dia de la seva publica-
ció en el DOGC i té caràcter indefinit.

—3 Declarar que les normes de participa-
ció i el procediment de formalització de sol·li-
cituds són les que es regulen a la Resolució
EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual
es regulen les convocatòries de concurs
públic per formar part de la borsa de treball
per prestar serveis amb caràcter temporal
com a personal interí docent en centres
públics no universitaris dependents del De-
partament d’Educació i Universitats a partir

del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de
10.7.2006).

Per sol·licitar informació relativa a la gra-
vació de la sol·licitud, per a dubtes sobre
seguretat, connectivitat i funcionament ge-
neral de l’aplicació informàtica, caldrà adre-
çar-se al servei d’atenció a l’usuari o al ser-
vei territorial demanat com a preferent, així
com per demanar aclariments sobre les da-
des administratives de la sol·licitud.

—4 Els candidats a formar part de la borsa
de treball hauran de presentar la documenta-
ció acreditativa dels requisits establerts i dels
mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en el
registre del servei territorial del Departament
d’Educació demanat com a preferent, en el
termini màxim de 10 dies hàbils comptats a
partir del dia de la tramitació telemàtica de la
sol·licitud. Els qui no presentin aquesta docu-
mentació en el termini establert seran decla-
rats exclosos de la convocatòria.

—5 Excepcionalment per aquesta convo-
catòria, als participants que siguin adme-
sos se’ls assignarà un número d’ordre se-
gons el dia de tramitació de la sol·licitud i la
puntuació total dels mèrits.

—6 Els concursants que siguin admesos tin-
dran l’obligatorietat d’acceptar cobrir llocs de
treball vacants en règim d’interinitat o subs-
titucions en centres d’educació infantil i pri-
mària i d’educació secundària en l’àmbit del
serveis territorials demanat com a preferent.

—7 Excepcionalment, per a aquesta con-
vocatòria els participants que siguin adme-
sos o exclosos seran notificats mitjançant
correu electrònic que serà emès pels ser-
veis territorials del Departament d’Educació.

—8 Convocar les especialitats docents del
cos de professors d’ensenyaments secun-
daris en els serveis territorials del Departa-
ment d’Educació on manquen candidats per
treballar en centres públics d’educació in-
fantil i primària i d’educació secundària.
Aquestes especialitats són les que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—9 El professorat interí o substitut que està
inscrit en la borsa de treball docent i té reco-
negudes les especialitats d’anglès, filosofia,
geografia i història, grec, llatí, llengua catala-
na i literatura, llengua castellana i literatura,
biologia i geologia, física i química, matemà-
tiques, psicologia i pedagogia, música i edu-
cació física, podrà, si així ho desitja, manifes-
tar la seva disposició per treballar en centres
d’educació infantil i primària, mitjançant la
presentació d’una sol·licitud adreçada al di-
rector/a dels serveis territorials d’Educació de
què depengui, durant el termini esmentat en
l’apartat 2 d’aquesta Resolució.

Aquesta disponibilitat comportarà l’obli-
gatorietat d’acceptar cobrir llocs de treball
vacants en règim d’interinitat o substituci-
ons en centres d’educació infantil i primària
i d’educació secundària en l’àmbit del ser-
veis territorials demanat com a preferent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant el jutjat contenciós ad-
ministratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
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al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant el conseller
d’Educació 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, 19 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Especialitats docents del cos de professors
d’ensenyaments secundaris en els serveis
territorials del Departament d’Educació on
manquen candidats per treballar en centres
públics d’educació infantil i primària i d’edu-
cació secundària:

Cos de professors d’ensenyaments secun-
daris

Anglès (AN):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Biologia i geologia (CN):
Barcelona II (comarques)
Lleida

Educació física (EF):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Filosofia (FI):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Física i química (FQ):
Barcelona II (comarques)
Girona
Lleida

Geografia i història (GE):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Lleida

Grec (GR):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Tarragona
Terres de l’Ebre

Llatí (LA):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Llengua catalana i literatura (LC):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Llengua castellana i literatura (LE):
Barcelona II (comarques)
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Matemàtiques (MA):
Barcelona II (comarques)
Girona
Lleida
Tarragona

Música (MU):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Psicologia i pedagogia (PSI):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

(06.346.057)

RESOLUCIÓ EDU/4208/2006, de 21 de
desembre, de delegació de competències
de la persona titular del Departament d’Edu-
cació en diversos òrgans del Departament.

Atès el que disposen els articles 12, 37 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú,

Resolc:

Article 1
Delegar en la persona titular de la Secre-

taria General del Departament d’Educació
l’exercici de les competències següents:

1.1 La disposició del compliment de les
sentències dictades en els recursos conten-

ciosos administratius o en els altres proce-
diments judicials que afectin el Departament.

1.2 L’acord de compareixença en els re-
cursos contenciosos administratius que s’in-
terposin contra actes administratius dictats
pels òrgans del Departament.

1.3 L’acord de compareixença en els pro-
cediments judicials que s’iniciïn contra el De-
partament d’Educació i/o contra els/les fun-
cionaris/àries adscrits/es, quan l’acció derivi
de l’exercici de les seves funcions.

1.4 L’autorització per a la interposició
d’accions per via judicial, per aplanar-se a
les demandes i per desistir dels procedi-
ments judicials en curs en els termes que
preveu l’article 89.1 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, així com l’autorització per
a la interposició dels recursos corresponents
contra les sentències dictades en els pro-
cediments judicials.

1.5 L’exercici de les facultats que en ma-
tèria de contractes la legislació vigent atribu-
eix a la persona titular del Departament d’Edu-
cació quan el seu pressupost sigui superior a
60.101,21 euros i fins a 300.506,05 euros.

Les facultats que es deleguen porten im-
plícita la d’aprovació del projecte i de la des-
pesa corresponent, i l’aprovació dels plecs
de clàusules administratives i de l’expedi-
ent de contractació.

1.6 La signatura dels convenis fins a un
import de 300.506,05 euros, en les matèri-
es que siguin de la seva competència, sem-
pre que no afectin directament les relacions
amb òrgans constitucionals o estatutaris,
sense perjudici de les facultats delegades
en els/les directors/es generals a l’article 4
d’aquesta Resolució.

1.7 L’autorització de despeses des de
60.101,21 euros fins a 300.506,05 euros.

1.8 L’autorització de les despeses relati-
ves al funcionament dels centres i serveis edu-
catius i els seus recursos humans, i als ser-
veis escolars de transport i menjador, així com
la signatura dels documents corresponents.

1.9 La concessió de subvencions inno-
minades o genèriques des de 30.050,62
euros fins a 300.506,05 euros quan s’acre-
diti la impossibilitat de promoure la concur-
rència pública per les característiques del
beneficiari o de l’activitat subvencionada.

1.10 La tramitació i resolució dels ex-
pedients relatius a danys produïts a tercers
per imports compresos entre 601,01 euros
i 50.000,00 euros.

Article 2
Delegar en la persona titular de la Secre-

taria de Polítiques Educatives l’exercici de
la competència següent:

La signatura dels convenis fins a un im-
port de 300.506,05 euros, en les matèries
que siguin de la seva competència, sempre
que no afectin directament les relacions amb
òrgans constitucionals o estatutaris i sense
perjudici de les facultats delegades en les
persones titulars de les direccions generals
a l’article 4 d’aquesta Resolució.

Article 3
Delegar en la persona titular de la Direc-

ció de Serveis del Departament d’Educació
l’exercici de les competències següents:

3.1 L’exercici de les facultats que en ma-
tèria de contractes la legislació vigent atribu-
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eix a la persona titular del Departament d’Edu-
cació quan el seu pressupost sigui superior a
12.020,24 euros i fins a 60.101,21 euros.

Les facultats que es deleguen porten im-
plícita la d’aprovació del projecte i de la des-
pesa corresponent, i l’aprovació dels plecs
de clàusules administratives i de l’expedi-
ent de contractació.

3.2 L’autorització de despeses des de
30.050,62 euros fins a 60.101,21 euros.

3.3 La signatura de tots els documents
comptables del Departament d’imports su-
periors a 12.020,24 euros.

3.4 La concessió de subvencions inno-
minades o genèriques fins a un import de
30.050,61 euros, quan s’acrediti la impos-
sibilitat de promoure la concurrència públi-
ca per les característiques del beneficiari o
de l’activitat subvencionada.

3.5 La publicació de l’anunci de les sub-
vencions innominades o genèriques concedi-
des directament pel Departament d’Educació.

Article 4
Delegar en la persona titular de la Direcció

de Serveis i en els/les diferents directors/es
generals la signatura dels convenis sobre les
matèries que siguin de la seva competència
fins a un import de 30.050,61 euros, sempre
que no afectin directament les relacions amb
òrgans constitucionals o estatutaris.

Article 5
Delegar en la persona titular de la Direcció

General de Recursos del Sistema Educatiu
l’exercici de les competències següents:

5.1 La incoació dels expedients admi-
nistratius per incompliment dels concerts
educatius.

5.2 L’atribució de denominació especí-
fica i la modificació de la composició dels
centres educatius.

5.3 La implantació i la supressió d’en-
senyaments en centres docents públics.

5.4 La resolució de l’inici d’activitats
dels centres educatius públics dependents
del Departament d’Educació.

5.5 L’execució de les resolucions admi-
nistratives dictades per altres administraci-
ons públiques en relació amb els concerts
educatius i les subvencions a centres edu-
catius de titularitat privada.

5.6 La declaració de compatibilitat del
personal docent a què fa referència l’article
22.1.b) de la Llei 21/1987, de 26 de novem-
bre, d’incompatibilitats del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Article 6
Delegar en la persona titular de la Subdi-

recció General de Gestió Econòmica i Rè-
gim Interior l’aprovació dels comptes justi-
ficatius dels fons a justificar del Departament
i la signatura dels documents comptables
del Departament fins a 12.020,24 euros.

Article 7
Delegar en els/les directors/es dels ser-

veis territorials del Departament d’Educació,
en el seu àmbit territorial d’actuació, l’exer-
cici de les competències següents:

7.1 La contractació de caràcter tempo-
ral i en règim de dret administratiu dels/de
les professors/es especialistes, en els ter-

mes que estableix la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació.

7.2 L’aprovació de les resolucions d’au-
torització d’obertura i d’extinció de l’auto-
rització dels centres educatius de titularitat
privada.

7.3 L’aprovació de les resolucions d’au-
torització d’obertura i d’extinció de l’auto-
rització de les escoles de titularitat privada
de música i dansa.

7.4 L’exercici de la competència per a
la contractació del servei d’assistència per
part de monitors a alumnes amb dificultats
motrius i a alumnes hiperactius, en centres
docents ordinaris dependents del Departa-
ment d’Educació, quan el seu pressupost
no excedeixi de 30.050,61 euros.

Les facultats que es deleguen porten im-
plícita l’aprovació de la despesa correspo-
nent, dels plecs de clàusules administrati-
ves i dels expedients de contractació.

La delegació d’aquesta competència es
fa sense perjudici de les competències que
tenen delegades altres òrgans en matèria de
contractació, de conformitat amb aquesta
Resolució.

7.5 La tramitació i resolució dels expe-
dients relatius a danys produïts a tercers que
no superin els 601,01 euros.

Article 8
Delegar en els/les directors/es i secreta-

ris/àries dels serveis territorials del Depar-
tament d’Educació la competència per re-
conèixer les signatures dels càrrecs del
Departament que figuren impreses en els
documents i títols acadèmics i professionals
corresponents als ensenyaments no univer-
sitaris, d’acord amb la normativa vigent, per
tal que puguin ser legalitzats per tenir efec-
tes a països estrangers.

8.1 El reconeixement de signatures es
realitzarà mitjançant la inserció, al revers del
títol o document, de la diligència expressa-
da en els termes literals següents:

“Diligencia para legalizar las firmas del/de
la señor/a (nombre y apellidos), como (car-
go), y del/de la señor/a (nombre y apellidos),
como (cargo), por ser, al parecer, las suyas.

”Localidad y fecha.
”El/La (cargo)
”(Firma)
”(Nombre y apellidos)”.
8.2 A la signatura de la diligència es fa-

ran constar les paraules “per delegació”,
abreujades p. d., seguides del rang i de la
data d’aquesta disposició i la del DOGC on
sigui publicada.

Article 9
Els actes dictats per delegació han de

portar a la signatura les paraules “per dele-
gació”, abreujades p. d., seguides del rang
i de la data d’aquesta disposició i la del
DOGC on es publiqui.

Article 10
Les resolucions que s’adoptin per dele-

gació es consideraran dictades per l’auto-
ritat que l’ha conferida i exhauriran la via ad-
ministrativa.

Article 11
Les delegacions de competències que es-

tableix aquesta Resolució podran ser revo-
cades en qualsevol moment.

Disposicions finals

—1 Es deixen sense efectes la Resolució
EDU/2065/2006, de 14 de juny, de delega-
ció de competències de la persona titular
del Departament d’Educació i Universitats
en diversos òrgans del Departament, i la Re-
solució EDU/2839/2006, de 6 de setembre,
de modificació de la Resolució EDU/2065/
2006, de 14 de juny, de delegació de com-
petències de la persona titular del Departa-
ment d’Educació i Universitats en diversos
òrgans del Departament.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.352.141)

RESOLUCIÓ EDU/4209/2006, de 21 de de-
sembre, de delegació de competències de la
persona titular de la Secretaria General en di-
versos òrgans del Departament d’Educació.

Atès el que disposen els articles 13, 38 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú;

Amb l’autorització del conseller d’Educa-
ció atorgada per la Resolució de 19 de de-
sembre de 2006,

Resolc:

Article 1
Delegar en la persona titular de la Direc-

ció de Serveis les competències següents:
1.1 En matèria de gestió de personal

d’administració i serveis del Departament
d’Educació i amb excepció de les compe-
tències que a l’article 7 d’aquesta Resolu-
ció es deleguen en els/les directors/es dels
serveis territorials del Departament:

a) El reconeixement a efectes de triennis
i antiguitat dels serveis prestats.

b) La concessió de permisos, llicències i
vacances.

c) Les autoritzacions referents a la jorna-
da i l’horari del personal.

d) L’autorització d’assistència a activitats
de formació i, si s’escau, de la despesa de
la inscripció, sempre que no comporti des-
plaçaments fora de Catalunya.

e) L’expedició de certificats d’assistència,
seguiment i/o aprofitament a cursos de for-
mació organitzats pel Departament d’Edu-
cació.

f) L’atorgament de les comissions de ser-
veis.

g) La redistribució dins la mateixa localitat
o en una localitat diferent amb la consegüent
adscripció provisional o definitiva a un lloc de
treball, i l’atribució de funcions al personal re-
mogut o destituït d’un lloc de treball.
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h) L’autorització de les permutes entre el
personal funcionari del Departament d’Edu-
cació.

i) La realització de les diligències correspo-
nents a les preses de possessió i cessament.

j) El reconeixement i, si escau, l’emissió
dels corresponents certificats de serveis pre-
vis i grau personal.

k) L’emissió de l’informe proposta previ
a l’atorgament de l’autorització de compa-
tibilitat.

l) L’emissió dels informes previs, propos-
tes i autoritzacions que corresponguin en
relació amb les situacions administratives,
jubilacions i els perllongaments de la per-
manència al servei actiu.

m) La contractació del personal laboral
d’administració i serveis i la gestió i resolu-
ció dels assumptes que afecten aquest per-
sonal, inclosa la resolució de les reclama-
cions administrat ives prèvies a la v ia
jurisdiccional social.

n) La concessió de bestretes.
o) L’autorització de la proposta de pres-

tació de serveis extraordinaris.
p) L’expedició de certificacions de serveis

prestats.
q) El nomenament i cessament del per-

sonal interí.
1.2 L’autorització de les ordres de servei

i les corresponents indemnitzacions per raó
de serveis que es derivin de les activitats que
realitzi la Secretaria General, sense perjudici
de les competències delegades a les perso-
nes titulars de les diferents direccions gene-
rals a l’article 3 d’aquesta Resolució. Se
n’exceptua qualsevol autorització que com-
porti desplaçaments fora de Catalunya.

1.3 L’autorització de despeses per qual-
sevol concepte, sempre que el seu import
estigui comprès entre 12.020,25 euros i
30.050,61 euros.

1.4 Les facultats d’òrgan de contracta-
ció en els contractes menors i en els con-
tractes de subministraments i de serveis de
referència que la legislació vigent atribueix
a la persona titular de la Secretaria General,
fins a un import de 60.101,21 euros, sense
perjudici de les competències atorgades a
la persona titular de la Subdirecció General
de Gestió Econòmica i Règim Interior a l’ar-
ticle 7 d’aquesta Resolució.

1.5 L’autorització de la devolució dels in-
gressos indeguts.

Article 2
Delegar en la persona titular de la Direcció

General de Recursos del Sistema Educatiu,
en relació amb el personal docent del De-
partament d’Educació, l’exercici de les com-
petències següents, amb excepció de les
competències que a l’article 7 d’aquesta Re-
solució es deleguen en els/les directors/es
dels serveis territorials del Departament:

a) L’adscripció de manera temporal, en co-
missió de serveis, a tasques pròpies del seu
cos en places diferents de la destinació que
s’ocupa, dels funcionaris docents afectats per
una minva notòria de facultats físiques, psí-
quiques o sensorials, sempre que la disminu-
ció de les seves capacitats no sigui suscep-
tible de la declaració d’incapacitat permanent.

b) L’atorgament de les comissions de ser-
veis del personal docent dependent del De-
partament d’Educació.

c) La redistribució dins la mateixa localitat
o en una localitat diferent del personal do-
cent adscrit al Departament amb la conse-
güent adscripció provisional o definitiva a un
lloc de treball, o l’atribució de funcions cor-
responents al cos dels funcionaris que siguin
remoguts o hagin estat destituïts d’un lloc
de treball i les permutes entre funcionaris del
mateix cos, d’acord amb la normativa vigent.

d) La contractació del personal laboral
docent i la gestió i resolució dels assump-
tes que afecten aquest personal, inclosa la
resolució de les reclamacions administrati-
ves prèvies a la via jurisdiccional social.

e) La concessió de bestretes al personal
docent.

f) L’autorització de la proposta de pres-
tació de serveis extraordinaris.

g) L’expedició de certificacions de serveis
prestats.

h) La gestió i concessió de jubilacions,
renúncies, excedències i la resta de situaci-
ons administratives en relació amb el per-
sonal docent, així com la resolució dels
procediments de perllongament de la per-
manència en el servei actiu, en relació amb
el personal docent adscrit als Serveis Cen-
trals del Departament d’Educació.

Article 3
Delegar en les persones titulars de les di-

ferents direccions generals del Departament
l’autorització de les ordres de servei i les cor-
responents indemnitzacions per raó de ser-
veis que es derivin de les activitats que es
realitzin respectivament a cada una d’elles.
Se n’exceptua qualsevol autorització que
comporti desplaçaments fora de Catalunya.

Article 4
Delegar en la persona titular de la Direc-

ció de Serveis i en els/les diferents direc-
tors/es generals, l’emissió de la proposta
motivada de l’impossibilitat de promoure la
concurrència en les concessions de subven-
cions directes, sobre les matèries que si-
guin de la seva competència.

Article 5
Delegar en la persona titular de la Subdi-

recció General de Gestió Econòmica i Rè-
gim Interior l’exercici de les competències
següents:

a) L’autorització i disposició de les despe-
ses per qualsevol concepte fins a 12.020,24
euros.

La delegació porta implícit l’exercici de les
facultats que la normativa vigent atribueix a
l’òrgan de contractació en els contractes a
què fan referència els articles 56, 121, 176
i 201 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, sempre que el pressupost dels con-
tractes no excedeixi de l’import especificat
al paràgraf anterior.

b) La signatura dels xecs i les ordres de
transferència bancària contra els comptes
autoritzats per a la disposició de fons a jus-
tificar dels serveis centrals.

Article 6
Delegar en la persona titular de la Subdi-

recció General de Gestió de Personal Do-
cent l’emissió de l’informe proposta previ a

l’atorgament de l’autorització de compati-
bilitat al personal docent adscrit al Depar-
tament d’Educació.

Article 7
Delegar en els/les directors/es dels ser-

veis territorials del Departament d’Educació,
en relació amb el personal adscrit als res-
pectius serveis territorials del Departament,
l’exercici de les competències següents:

a) Reconeixement a efectes de triennis i
antiguitat dels serveis prestats.

b) La concessió de permisos, llicències i
vacances.

c) Les autoritzacions referents a la jorna-
da i l’horari del personal.

d) L’autorització d’assistència a activitats
de formació, sempre que no comportin des-
peses per al Departament d’Educació.

e) L’autorització de les ordres de servei i
les corresponents indemnitzacions per raó
de serveis que es derivin de les activitats
que realitzen els serveis territorials. Se n’ex-
ceptua qualsevol autorització que comporti
desplaçaments fora de Catalunya.

f) El nomenament del personal interí do-
cent.

g) La realització de les diligències corres-
ponents a les preses de possessió i cessa-
ment de personal docent.

h) La gestió i concessió de jubilacions,
renúncies, excedències i la resta de situaci-
ons administratives en relació amb el per-
sonal docent, així com la resolució dels
procediments de perllongament de la per-
manència en el servei actiu.

i) La contractació laboral dels professors
que imparteixen ensenyament de religió als
centres docents públics i la gestió i resolució
dels assumptes que afecten aquest personal.

Article 8
Delegar en els/les directors/es dels ser-

veis territorials del Departament d’Educació,
en el seu àmbit territorial d’actuació, les
competències següents:

a) L’autorització de les despeses i l’adju-
dicació dels contractes menors de fins a
12.020,24 euros dels fons que ha de ges-
tionar cada un dels serveis territorials.

b) Sol·licitar les llicències d’obres i d’ac-
tivitats que d’acord amb la normativa són
necessàries en la tramitació dels expedients
de contractació.

Article 9
Delegar en els directors i directores dels

centres docents públics de secundària de-
pendents d’aquest Departament la compe-
tència per adquirir material, per un import
màxim de 12.020,24 euros, per article i
empresa, sempre que no sigui subministrat
de forma centralitzada pel Departament.

Per a l’exercici d’aquesta competència
delegada, la Direcció General de Recursos
del Sistema Educatiu lliurarà els respectius
imports a càrrec de la corresponent partida
pressupostària als centres docents afectats
per la resolució d’assignació de fons.

Article 10
Els actes dictats per delegació han de

portar a la signatura les paraules per dele-
gació, abreujades p. d., seguides del rang
i la data d’aquesta Resolució i la del DOGC
on s’hagi publicat.
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Article 11
Les resolucions que s’adoptin per dele-

gació es consideraran dictades per l’auto-
ritat que l’ha conferida i exhauriran la via ad-
ministrativa.

Article 12
Les delegacions de facultats que estableix

aquesta Resolució podran ser revocades en
qualsevol moment.

Disposicions finals

—1 Deixar sense efectes la Resolució
EDU/2066/2006, de 13 de juny, de delega-
ció de competències de la persona titular
de la Secretaria General en diversos òrgans
del Departament d’Educació i Universitats i
la Resolució EDU/2840/2006, de 6 de se-
tembre, de modificació de la Resolució EDU/
2066/2006, de 13 de juny, de delegació de
competències de la persona titular de la Se-
cretaria General en diversos òrgans del De-
partament d’Educació i Universitats.

—2 Aquesta Resolució entra en vigor el
mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de desembre de 2006

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(06.352.140)

RESOLUCIÓ EDU/4205/2006, de 22 de
desembre, per la qual la senyora Maria
Dolors Rius i Benito cessa com a cap del
Gabinet del Conseller 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, i el
Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el rè-
gim jurídic del personal eventual de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa l’article 5.1.e) del De-
cret 2/2005, d’11 de gener, esmentat;

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

Resolc:

La senyora Maria Dolors Rius i Benito ces-
sa del lloc eventual de cap del Gabinet del
Conseller d’Educació, amb efectes del dia
20 de desembre de 2006.

Barcelona, 22 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.099)

RESOLUCIÓ EDU/4206/2006, de 15 de de-
sembre, per la qual el senyor Eugenio García
Alegre cessa del lloc d’assessor del conse-
ller d’Educació en polítiques educatives.

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, i el
Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el rè-
gim jurídic del personal eventual de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa l’article 5.1.e) del De-
cret 2/2005, d’11 de gener, esmentat;

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

Resolc:

El senyor Eugenio García Alegre cessa del
lloc d’assessor del conseller d’Educació en
polítiques educatives, amb efectes del dia
10 de desembre de 2006.

Barcelona, 15 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.101)

RESOLUCIÓ EDU/4207/2006, de 22 de
desembre, per la qual es nomena personal
eventual 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 personal eventual del Depar-
tament d’Educació que s’indica tot seguit,
amb els drets i obligacions inherents al lloc
mentre l’ocupi:

Llocs de naturalesa estructural:

—1 Cap del Gabinet del Conseller: Laura
Brunet Nuñez.

Funcions: les derivades de les relacions
del conseller amb altres institucions i de les
seves activitats públiques, així com aque-
lles altres que el conseller li pugui encoma-
nar; coordina les funcions pròpies de les di-
verses oficines en què s’estructura el
Gabinet del Conseller, sota la dependència
directa del titular del Departament.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 30, complement especí-
fic 38.413,44 euros anuals.

Jornada: dedicació especial.
Efectes: 21 de desembre de 2006.

—2 Cap de Comunicació i Premsa: Xavier
Vidal Gómez.

Funcions: coordina les relacions del De-
partament amb els mitjans de comunicació
i prepara periòdicament un pla d’actuació
sobre aquesta matèria; recull la informació
dels mitjans de comunicació referent al fun-
cionament intern i al sistema educatiu; as-
sessora qualsevol òrgan del Departament en
els temes que li són propis.

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.

Jornada: dedicació especial.
Efectes: 11 de desembre de 2006.

—3 Cap de Protocol: María Mercedes
Bresca García.

Funcions: coordina les activitats relacio-
nades amb el protocol dels actes públics
en els quals participi el conseller; és l’òrgan
de relació amb el Gabinet de Relacions Ex-
ternes i Protocol del Departament de la Pre-
sidència; assessora els òrgans del Depar-
tament en matèria de protocol i relacions
públiques.

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.

Jornada: dedicació especial.
Efectes: 11 de desembre de 2006.

—4 Cap de la Secretaria del Conseller:
Maria Castelltort Vilanova.

Funcions: la direcció de la Secretaria i la
coordinació del suport administratiu.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 24, complement especí-
fic 16.141,92 euros anuals.

Jornada: dedicació especial.
Efectes: 20 de desembre de 2006.

Llocs d’assessorament especial:

—5 Assessora del conseller d’Educació en
polítiques educatives: Sira Torrecillas Muñoz.

Funcions: assessora el conseller, el se-
cretari i els directors/es generals en matèria
de polítiques educatives; elabora propostes
estratègiques per a l’assoliment dels objec-
tius del Departament, en particular, en rela-
ció amb el projecte d’autonomia de centres;
dissenya, coordina i avalua el desenvolupa-
ment de les estratègies que se li encomanin
per l’assoliment dels objectius del Departa-
ment; coordina i impulsa el projecte d’auto-
nomia de centres; facilita la col·laboració
dels agents que intervenen en el sistema
educatiu; desenvolupa qualsevol altra tas-
ca que li sigui encomanada relacionada amb
les anteriors.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, ni-
vell de destinació 30, complement especí-
fic 38.413,44 euros anuals.

Jornada: dedicació especial.
Efectes: 1 de gener de 2007.

Barcelona, 22 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.349.102)



3443

Núm. 1122

RESOLUCIÓ EDU/4210/2006, de 14 de
desembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
destinades a l’escolarització d’infants de
zero a tres anys en centres de titularitat pri-
vada sense finalitat de lucre.

Per Ordre EDU/422/2006, de 20 de juliol
(DOGC núm. 4708, de 30.8.2006), es va
convocar concurs públic per a la concessió
de subvencions destinades a l’escolaritza-
ció d’infants de zero a tres anys en centres
de titularitat privada sense finalitat de lucre,
per al curs escolar 2006-2007.

D’acord amb l’article 5 d’aquesta Ordre,
el conseller d’Educació emetrà la resolució
per la qual es fa pública la concessió de les
subvencions, la qual es publicarà la DOGC.

Un cop examinades les sol·licituds pre-
sentades pels centres, i a proposta de la Di-
recció General de Centres Educatius,

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions als centres
docents que consten a l’annex 1 d’aquesta
Resolució, per als alumnes i pels imports
que s’hi detallen.

—2 Denegar les subvencions als centres
que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolu-
ció, per les causes que s’hi indiquen.

—3 D’acord amb el que disposa la base 7
de l’annex 1 de l’Ordre EDU/422/2006, de
20 de juliol, de convocatòria de subvenci-
ons, la tramitació del pagament de la bes-
treta s’efectuarà un cop atorgada aquesta
subvenció i la resta de la subvenció es tra-
mitarà un cop presentada la justificació de
tot l’import atorgat, segons estableix la base
6 de l’annex indicat.

—4 Aquesta Resolució suposa una des-
pesa de 8.525.250,00 euros, dels quals
3.125.925,00 euros s’imputen al pressupost
de l’any 2006, en concepte de bestreta. La
resta de l’import és de 5.399.325,00 euros
i queda condicionada a l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2007.

La despesa corresponent a aquesta Re-
solució és a càrrec de l’aplicació pressupos-
tària EN04 D/480130000/4210.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-

tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 14 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):
(1) El centre no compleix el requisit que

estableix la base 2.d) de l’Ordre EDU/422/
2006, de 20 de juliol, segons la qual els
centres han d’estar constituïts legalment
com a entitats sense ànim de lucre.

(2) El centre supera la capacitat autorit-
zada.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Betània.
Codi: 08016513.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2006:
5.500,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 9.500,00 euros.

Municipi: Gavà.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: El Món Petit de San Pedro.
Codi: 08060824.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.450,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.050,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Ateneu Igualadí.
Codi: 08036962.
Infants amb subvenció concedida: 52.
Subvenció setembre/desembre 2006:
14.300,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 24.700,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08019599.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Maristes Igualada.
Codi: 08019541.
Infants amb subvenció concedida: 78.
Subvenció setembre/desembre 2006:
21.450,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 37.050,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Mowgli.
Codi: 08019617.

Infants amb subvenció concedida: 34.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 16.150,00 eu-
ros.

Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08019575.
Infants amb subvenció concedida: 69.
Subvenció setembre/desembre 2006:
18.975,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 32.775,00 eu-
ros.

Municipi: Martorell.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Parroquial.
Codi: 08050636.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Molins de Rei.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: El Cargol.
Codi: 08050399.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.775,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.975,00 eu-
ros.

Municipi: Olesa de Montserrat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Nuestra Señora de Mont-
serrat.
Codi: 08022410.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Olesa de Montserrat.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Santa Maria.
Codi: 08050651.
Infants amb subvenció concedida: 120.
Subvenció setembre/desembre 2006:
33.000,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 57.000,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Codi: 08025253.
Infants amb subvenció concedida: 102.
Subvenció setembre/desembre 2006:
28.050,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 48.450,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Cervelló.
Comarca: Baix Llobregat.
Denominació: Petit Llor.
Codi: 08059020.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.

Municipi: Torrelles de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
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Denominació: Torrelles.
Codi: 08048836.
Infants amb subvenció concedida: 72.
Subvenció setembre/desembre 2006:
19.800,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 34.200,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Ada.
Codi: 08049257.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2006:
19.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 33.250,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Àgora.
Codi: 08051483.
Infants amb subvenció concedida: 65.
Subvenció setembre/desembre 2006:
17.875,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 30.875,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
Infants amb subvenció concedida: 79.
Subvenció setembre/desembre 2006:
21.725,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 37.525,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Bienaventurada Virgen María.
Codi: 08004018.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Bressol del Nen Jesús.
Codi: 08003154.
Infants amb subvenció concedida: 102.
Subvenció setembre/desembre 2006:
28.050,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 48.450,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Casa Sagrada Família.
Codi: 08054526.
Infants amb subvenció concedida: 54.
Infants amb subvenció denegada: 5.
Subvenció setembre/desembre 2006:
14.850,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 25.650,00 eu-
ros.
CD: (2).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08007366.
Infants amb subvenció concedida: 94.

Subvenció setembre/desembre 2006:
25.850,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 44.650,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Corazón de Jesus.
Codi: 08048423.
Infants amb subvenció concedida: 29.
Subvenció setembre/desembre 2006:
7.975,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 13.775,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Drac Màgic.
Codi: 08062328.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: El Petit Príncep Blau.
Codi: 08055981.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: El Tren Groc.
Codi: 08061324.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 14.250,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08048150.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2006:
19.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 33.250,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Infants amb subvenció concedida: 44.
Subvenció setembre/desembre 2006:
12.100,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 20.900,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: L’Acis.

Codi: 08048484.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Lluna.
Codi: 08049580.
Infants amb subvenció concedida: 65.
Subvenció setembre/desembre 2006:
17.875,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 30.875,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Paz.
Codi: 08051719.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Madre Teresa.
Codi: 08049634.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2006:
19.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 33.250,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08005114.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Molina Blau.
Codi: 08049725.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.775,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.975,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Nexe.
Codi: 08060472.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.625,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 16.625,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Pere Calafell.
Codi: 08048757.
Infants amb subvenció concedida: 181.
Infants amb subvenció denegada: 1.
Subvenció setembre/desembre 2006:
49.775,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 85.975,00 eu-
ros.
CD: (2).
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Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Quitxalla.
Codi: 08049877.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Subvenció setembre/desembre 2006:
15.400,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 26.600,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08009995.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.900,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 17.100,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08003041.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08003336.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: San Rafael.
Codi: 08048885.
Infants amb subvenció concedida: 68.
Subvenció setembre/desembre 2006:
18.700,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 32.300,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Gregori.
Codi: 08004195.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.450,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.050,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Joan Baptista.
Codi: 08003087.
Infants amb subvenció concedida: 42.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.550,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.950,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08006970.
Infants amb subvenció concedida: 42.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.550,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.950,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Santa Eulàlia.
Codi: 08050879.
Infants amb subvenció concedida: 44.
Subvenció setembre/desembre 2006:
12.100,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 20.900,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
Infants amb subvenció concedida: 47.
Subvenció setembre/desembre 2006:
12.925,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 22.325,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sol Solet.
Codi: 08051768.
Infants amb subvenció concedida: 86.
Subvenció setembre/desembre 2006:
23.650,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 40.850,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: Aiguafreda.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Natzaret.
Codi: 08057527.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 14.250,00 eu-
ros.

Municipi: Alella.
Comarca: Maresme.
Denominació: El Campanar.
Codi: 08048253.
Infants amb subvenció concedida: 68.
Subvenció setembre/desembre 2006:
18.700,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 32.300,00 eu-
ros.

Municipi: Arenys de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: Maricel.
Codi: 08049041.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Infants amb subvenció denegada: 1.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.
CD: (2).

Municipi: Arenys de Munt.
Comarca: Maresme.
Denominació: La Caseta Amagada.
Codi: 08057813.
Infants amb subvenció concedida: 62.
Subvenció setembre/desembre 2006:
17.050,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 29.450,00 eu-
ros.

Municipi: Argentona.
Comarca: Maresme.
Denominació: El Gegant del Pi.

Codi: 08048927.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2006:
7.700,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 13.300,00 eu-
ros.

Municipi: Balenyà.
Comarca: Osona.
Denominació: El Gra d’Or.
Codi: 08048812.
Infants amb subvenció concedida: 68.
Subvenció setembre/desembre 2006:
18.700,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 32.300,00 eu-
ros.

Municipi: Berga.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08053901.
Infants amb subvenció concedida: 50.
Subvenció setembre/desembre 2006:
13.750,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 23.750,00 eu-
ros.

Municipi: Berga.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Vedruna-Berga.
Codi: 08014656.
Infants amb subvenció concedida: 90.
Subvenció setembre/desembre 2006:
24.750,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 42.750,00 eu-
ros.

Municipi: Cabrera de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: Sant Feliu.
Codi: 08014887.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 14.250,00 eu-
ros.

Municipi: Cardona.
Comarca: Bages.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 08015545.
Infants amb subvenció concedida: 32.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.800,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 15.200,00 eu-
ros.

Municipi: Gironella.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08017657.
Infants amb subvenció concedida: 39.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.725,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.525,00 eu-
ros.

Municipi: Gironella.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Viladomiu Nou.
Codi: 08050132.
Infants amb subvenció concedida: 12.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.300,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 5.700,00 eu-
ros.

Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
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Denominació: Mare de Déu de Fàtima.
Codi: 08050961.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.000,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.000,00 eu-
ros.

Municipi: Granollers.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Xerric-Xerrac.
Codi: 08057631.
Infants amb subvenció concedida: 67.
Subvenció setembre/desembre 2006:
18.425,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 31.825,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Azorín.
Codi: 08018339.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Casal dels Àngels.
Codi: 08018352.
Infants amb subvenció concedida: 58.
Subvenció setembre/desembre 2006:
15.950,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 27.550,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Garabatos.
Codi: 08050065.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.500,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.500,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: L’Estel Blau.
Codi: 08059305.
Infants amb subvenció concedida: 128.
Subvenció setembre/desembre 2006:
35.200,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 60.800,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: La Gua-Gua.
Codi: 08053871.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2006:
7.700,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 13.300,00 eu-
ros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Patufet.
Codi: 08053893.
Infants amb subvenció concedida: 66.
Subvenció setembre/desembre 2006:
18.150,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 31.350,00 eu-
ros.

Municipi: La Garriga.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Barrufets.
Codi: 08054733.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Infants amb subvenció denegada: 1.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.775,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.975,00 eu-
ros.
CD: (2).

Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Denominació: Nuts.
Codi: 08060356.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.900,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 17.100,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: L’Espill.
Codi: 08043759.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2006:
7.700,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 13.300,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: La Salle.
Codi: 08020218.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08020140.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Comarca: Bages.
Denominació: Vedruna Manresa.
Codi: 08020383.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Mataró.
Comarca: Maresme.
Denominació: Gem.
Codi: 08021168.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2006:
22.550,00 euros.

Subvenció gener/agost 2007: 38.950,00 eu-
ros.

Municipi: Moià.
Comarca: Bages.
Denominació: Escola Pia de Moià.
Codi: 08022100.
Infants amb subvenció concedida: 58.
Subvenció setembre/desembre 2006:
15.950,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 27.550,00 eu-
ros.

Municipi: Mollet del Vallès.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: Quitxalla.
Codi: 08049178.
Infants amb subvenció concedida: 80.
Subvenció setembre/desembre 2006:
22.000,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 38.000,00 eu-
ros.

Municipi: Monistrol de Montserrat.
Comarca: Bages.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021909.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.000,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.000,00 eu-
ros.

Municipi: Navàs.
Comarca: Bages.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08022288.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Prats de Lluçanès.
Comarca: Osona.
Denominació: Presentació de la Mare de
Déu.
Codi: 08050260.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.900,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 17.100,00 eu-
ros.

Municipi: Puig-reig.
Comarca: Berguedà.
Denominació: Anunciata.
Codi: 08023384.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2006:
7.700,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 13.300,00 eu-
ros.

Municipi: Sallent.
Comarca: Bages.
Denominació: Antònia Soler.
Codi: 08055701.
Infants amb subvenció concedida: 13.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.575,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 6.175,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Els Timbals.
Codi: 08052438.
Infants amb subvenció concedida: 58.
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Subvenció setembre/desembre 2006:
15.950,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 27.550,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Jahibe.
Codi: 08050090.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.500,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.500,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Boi de Lluçanès.
Comarca: Osona.
Denominació: El Cargol.
Codi: 08053935.
Infants amb subvenció concedida: 10.
Subvenció setembre/desembre 2006:
2.750,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 4.750,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Feliu de Codines.
Comarca: Vallès Oriental.
Denominació: El Follet.
Codi: 08058131.
Infants amb subvenció concedida: 81.
Subvenció setembre/desembre 2006:
22.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 38.475,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà.
Comarca: Osona.
Denominació: Mare Teresa Gallifa.
Codi: 08058544.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Comarca: Osona.
Denominació: El Roser.
Codi: 08026798.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Pere de Ribes.
Comarca: Garraf.
Denominació: Massó.
Codi: 08027122.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Subvenció setembre/desembre 2006:
15.400,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 26.600,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Comarca: Alt Penedès.
Denominació: Estel.
Codi: 08027161.
Infants amb subvenció concedida: 24.
Subvenció setembre/desembre 2006:
6.600,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 11.400,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Comarca: Alt Penedès.
Denominació: El Carme.
Codi: 08027353.

Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Cucafera.
Codi: 08058532.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Sant Miquel.
Codi: 08051069.
Infants amb subvenció concedida: 55.
Subvenció setembre/desembre 2006:
15.125,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 26.125,00 eu-
ros.

Municipi: Súria.
Comarca: Bages.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08029258.
Infants amb subvenció concedida: 37.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.175,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 17.575,00 eu-
ros.

Municipi: Tordera.
Comarca: Maresme.
Denominació: Àngel Custodio.
Codi: 08053996.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.

Municipi: Tordera.
Comarca: Maresme.
Denominació: Brianxa.
Codi: 08030479.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.075,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 15.675,00 eu-
ros.

Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
Denominació: Blancaneus.
Codi: 08048800.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2006:
22.550,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 38.950,00 eu-
ros.

Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
Denominació: Rocaprevera.
Codi: 08030534.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2006:
5.500,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 9.500,00 eu-
ros.

Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
Denominació: Sagrats Cors.

Codi: 08030546.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.075,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 15.675,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Airinia.
Codi: 08051082.
Infants amb subvenció concedida: 50.
Subvenció setembre/desembre 2006:
13.750,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 23.750,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Cucut.
Codi: 08056481.
Infants amb subvenció concedida: 84.
Subvenció setembre/desembre 2006:
23.100,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 39.900,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: El Meu Jardí.
Codi: 08051999.
Infants amb subvenció concedida: 44.
Subvenció setembre/desembre 2006:
12.100,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 20.900,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: El Ralet.
Codi: 08055580.
Infants amb subvenció concedida: 72.
Subvenció setembre/desembre 2006:
19.800,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 34.200,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08030881.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.775,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.975,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Serra de Santferm.
Codi: 08054678.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 14.250,00 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Comarca: Osona.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08048401.
Infants amb subvenció concedida: 167.
Subvenció setembre/desembre 2006:
45.925,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 79.325,00 eu-
ros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Comarca: Alt Penedès.
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Denominació: Sant Ramon de Penyafort.
Codi: 08031401.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.450,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.050,00 eu-
ros.

Municipi: Vilassar de Mar.
Comarca: Maresme.
Denominació: Ralet-Ralet.
Codi: 08051975.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.500,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.500,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Anglès.
Comarca: Selva.
Denominació: Vall dels Àngels.
Codi: 17000147.
Infants amb subvenció concedida: 23.
Subvenció setembre/desembre 2006:
6.325,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 10.925,00 eu-
ros.

Municipi: Arbúcies.
Comarca: Selva.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17000184.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Banyoles.
Comarca: Pla de l’Estany.
Denominació: Casa Nostra.
Codi: 17000299.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.775,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.975,00 eu-
ros.

Municipi: Figueres.
Comarca: Alt Empordà.
Denominació: Ramon Reig.
Codi: 17006617.
Infants amb subvenció concedida: 86.
Subvenció setembre/desembre 2006:
23.650,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 40.850,00 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 17001942.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2006:
5.500,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 9.500,00 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
Denominació: Sol Solet.
Codi: 17006368.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.625,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 16.625,00 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Comarca: Gironès.
Denominació: Sol Solet-2.
Codi: 17001841.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: La Bisbal d’Empordà.
Comarca: Baix Empordà.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17000421.
Infants amb subvenció concedida: 13.
Subvenció setembre/desembre 2006:
3.575,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 6.175,00 eu-
ros.

Municipi: Palamós.
Comarca: Baix Empordà.
Denominació: Kumbayà.
Codi: 17006630.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2006:
12.375,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 21.375,00 eu-
ros.

Municipi: Puigcerdà.
Comarca: Cerdanya.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002892.
Infants amb subvenció concedida: 51.
Subvenció setembre/desembre 2006:
14.025,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 24.225,00 eu-
ros.

Municipi: Ripoll.
Comarca: Ripollès.
Denominació: Daina.
Codi: 17006423.
Infants amb subvenció concedida: 39.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.725,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.525,00 eu-
ros.

Municipi: Ripoll.
Comarca: Ripollès.
Denominació: El Petit Avet.
Codi: 17006654.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.

Municipi: Ripoll.
Comarca: Ripollès.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17003021.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.450,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.050,00 eu-
ros.

Municipi: Roses.
Comarca: Alt Empordà.
Denominació: Empordà-San José.
Codi: 17003124.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Subvenció setembre/desembre 2006:
15.400,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 26.600,00 eu-
ros.

Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Comarca: Selva.
Denominació: Les Cent Fonts.
Codi: 17006642.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Comarca: Selva.
Denominació: La Miraculosa.
Codi: 17006915.
Infants amb subvenció concedida: 64.
Subvenció setembre/desembre 2006:
17.600,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 30.400,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Agramunt.
Comarca: Urgell.
Denominació: Mare de Déu del Socós.
Codi: 25000080.
Infants amb subvenció concedida: 16.
Subvenció setembre/desembre 2006:
4.400,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 7.600,00 eu-
ros.

Municipi: Aitona.
Comarca: Segrià.
Denominació: Pare Palau.
Codi: 25000742.
Infants amb subvenció concedida: 15.
Subvenció setembre/desembre 2006:
4.125,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 7.125,00 eu-
ros.

Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Codi: 25000811.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.075,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 15.675,00 eu-
ros.

Municipi: Balaguer.
Comarca: Noguera.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
Infants amb subvenció concedida: 66.
Subvenció setembre/desembre 2006:
18.150,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 31.350,00 eu-
ros.

Municipi: Bellpuig.
Comarca: Urgell.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 25001023.
Infants amb subvenció concedida: 42.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.550,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.950,00 eu-
ros.

Municipi: Cervera.
Comarca: Segarra.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25001308.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.075,00 euros.
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Subvenció gener/agost 2007: 15.675,00 eu-
ros.

Municipi: Guissona.
Comarca: Segarra.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 25001771.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: La Seu d’Urgell.
Comarca: Alt Urgell.
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.

Municipi: Les Borges Blanques.
Comarca: Garrigues.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 25001151.
Infants amb subvenció concedida: 46.
Subvenció setembre/desembre 2006:
12.650,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 21.850,00 eu-
ros.

Municipi: Linyola.
Comarca: Pla d’Urgell.
Denominació: CIPA.
Codi: 25007256.
Infants amb subvenció concedida: 25.
Subvenció setembre/desembre 2006:
6.875,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 11.875,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Cuca de Llum.
Codi: 25007396.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 14.250,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: El Carme.
Codi: 25002374.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2006:
22.550,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 38.950,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Grimm.
Codi: 25002301.
Infants amb subvenció concedida: 38.

Subvenció setembre/desembre 2006:
10.450,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.050,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: L’Anunciata.
Codi: 25002222.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: La Llar.
Codi: 25007335.
Infants amb subvenció concedida: 27.
Subvenció setembre/desembre 2006:
7.425,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 12.825,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: La Llar-2.
Codi: 25002830.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2006:
5.500,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 9.500,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Lestonnac-l’Ensenyança.
Codi: 25002350.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2006:
5.500,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 9.500,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Infants amb subvenció concedida: 123.
Subvenció setembre/desembre 2006:
33.825,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 58.425,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Mater Salvatoris.
Codi: 25002489.
Infants amb subvenció concedida: 62.
Subvenció setembre/desembre 2006:
17.050,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 29.450,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Mirasan.
Codi: 25005697.
Infants amb subvenció concedida: 29.
Subvenció setembre/desembre 2006:
7.975,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 13.775,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Nala.
Codi: 25007736.

Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Peter Pan.
Codi: 25007323.
Infants amb subvenció concedida: 31.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.525,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 14.725,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25002431.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2006:
23.925,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 41.325,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Sant Jaume.
Codi: 25002623.
Infants amb subvenció concedida: 32.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.800,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 15.200,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Santa Anna.
Codi: 25002234.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2006:
19.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 33.250,00 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Vailet.
Codi: 25007347.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.
Denominació: El Niu.
Codi: 25007268.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Mollerussa.
Comarca: Pla d’Urgell.
Denominació: L’Infant dos.
Codi: 25008443.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Solsona.
Comarca: Solsonès.
Denominació: Parvum-Arrels.
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Codi: 25004280.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2006:
22.550,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 38.950,00 eu-
ros.

Municipi: Tàrrega.
Comarca: Urgell.
Denominació: Sant Eloi.
Codi: 25007438.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Tàrrega.
Comarca: Urgell.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Infants amb subvenció concedida: 99.
Subvenció setembre/desembre 2006:
27.225,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 47.025,00 eu-
ros.

Municipi: Tremp.
Comarca: Pallars Jussà.
Denominació: Els Minairons.
Codi: 25007712.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2006:
8.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 14.250,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: La Cuca.
Codi: 43008262.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2006:
23.925,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 41.325,00 eu-
ros.

Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Tic-Tac.
Codi: 43007889.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Subvenció setembre/desembre 2006:
15.400,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 26.600,00 eu-
ros.

Municipi: Cambrils.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Vicki.
Codi: 43008195.
Infants amb subvenció concedida: 163.
Subvenció setembre/desembre 2006:
44.825,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 77.425,00 eu-
ros.

Municipi: El Vendrell.
Comarca: Baix Penedès.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43004761.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Infants amb subvenció denegada: 1.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.

Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.
CD: (2).

Municipi: L’Espluga de Francolí.
Comarca: Conca de Barberà.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43001048.
Infants amb subvenció concedida: 34.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 16.150,00 eu-
ros.

Municipi: La Selva del Camp.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Sant Rafael.
Codi: 43008316.
Infants amb subvenció concedida: 63.
Subvenció setembre/desembre 2006:
17.325,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 29.925,00 eu-
ros.

Municipi: Montblanc.
Comarca: Conca de Barberà.
Denominació: Mare de Déu de la Serra.
Codi: 43001577.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Montbrió del Camp.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Vedruna.
Codi: 43008161.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43008109.
Infants amb subvenció concedida: 68.
Subvenció setembre/desembre 2006:
18.700,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 32.300,00 eu-
ros.

Municipi: Reus.
Comarca: Baix Camp.
Denominació: El Roser.
Codi: 43006460.
Infants amb subvenció concedida: 156.
Subvenció setembre/desembre 2006:
42.900,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 74.100,00 eu-
ros.

Municipi: Salou.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Elisabeth.
Codi: 43004967.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.075,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 15.675,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Bonavista.
Codi: 43009424.
Infants amb subvenció concedida: 78.

Subvenció setembre/desembre 2006:
21.450,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 37.050,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: La Salle Torreforta.
Codi: 43003793.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.075,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 15.675,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Codi: 43008237.
Infants amb subvenció concedida: 73.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.075,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 34.675,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.000,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.000,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 43003549.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Codi: 43003525.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Comarca: Alt Camp.
Denominació: Claret.
Codi: 43004581.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Comarca: Alt Camp.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 43004554.
Infants amb subvenció concedida: 42.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.550,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.950,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Comarca: Alt Camp.
Denominació: Creu Roja.
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Codi: 43010682.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.625,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 16.625,00 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Comarca: Alt Camp.
Denominació: Mare de Déu del Lledó.
Codi: 43004591.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Vila-seca.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: L’Acluca.
Codi: 43008055.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.775,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.975,00 eu-
ros.

Municipi: Vila-seca.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: La Formiga.
Codi: 43010426.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.000,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.000,00 eu-
ros.

Municipi: Vila-seca.
Comarca: Tarragonès.
Denominació: Pineda.
Codi: 43008158.
Infants amb subvenció concedida: 91.
Subvenció setembre/desembre 2006:
25.025,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 43.225,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE.

Municipi: Batea.
Comarca: Terra Alta.
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43008021.
Infants amb subvenció concedida: 18.
Subvenció setembre/desembre 2006:
4.950,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 8.550,00 eu-
ros.

Municipi: Móra d’Ebre.
Comarca: Ribera d’Ebre.
Denominació: Xicalla.
Codi: 43009254.
Infants amb subvenció concedida: 53.
Subvenció setembre/desembre 2006:
14.575,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 25.175,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43009291.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2006:
19.250,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 33.250,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Mare Natura.
Codi: 43009266.
Infants amb subvenció concedida: 96.
Subvenció setembre/desembre 2006:
26.400,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 45.600,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Nuestra Señora de la Conso-
lación.
Codi: 43004311.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.450,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.050,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Pitusa.
Codi: 43008730.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2006:
20.350,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 35.150,00 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.
Denominació: Teresià.
Codi: 43004372.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2006:
22.550,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 38.950,00 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Municipi: Castellar del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: El Coral.
Codi: 08055968.
Infants amb subvenció concedida: 59.
Subvenció setembre/desembre 2006:
16.225,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 28.025,00 eu-
ros.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Bambi.
Codi: 08050417.
Infants amb subvenció concedida: 25.
Subvenció setembre/desembre 2006:
6.875,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 11.875,00 eu-
ros.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Tàndem.
Codi: 08055737.

Infants amb subvenció concedida: 102.
Subvenció setembre/desembre 2006:
28.050,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 48.450,00 eu-
ros.

Municipi: Matadepera.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Els Pinetons.
Codi: 08058921.
Infants amb subvenció concedida: 81.
Subvenció setembre/desembre 2006:
22.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 38.475,00 eu-
ros.

Municipi: Matadepera.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Sagrada Familia.
Codi: 08054681.
Infants amb subvenció concedida: 155.
Subvenció setembre/desembre 2006:
42.625,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 73.625,00 eu-
ros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: La Salle Montcada.
Codi: 08021740.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Les Tres Bessones.
Codi: 08057205.
Infants amb subvenció concedida: 39.
Subvenció setembre/desembre 2006:
10.725,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 18.525,00 eu-
ros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Montcada i Reixac I.
Codi: 08049087.
Infants amb subvenció concedida: 49.
Subvenció setembre/desembre 2006:
13.475,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 23.275,00 eu-
ros.

Municipi: Montcada i Reixac.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Montcada i Reixac II.
Codi: 08049099.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Hogar Infantil Can Puiggener.
Codi: 08064726.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Jesús Salvador.
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Codi: 08023888.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: L’Escoleta Jaume Viladoms.
Codi: 08052050.
Infants amb subvenció concedida: 50.
Subvenció setembre/desembre 2006:
13.750,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 23.750,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: L’Heura.
Codi: 08048186.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Infants amb subvenció denegada: 4.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.900,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 17.100,00 eu-
ros.
CD: (2).

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Mare de Déu del Pilar.
Codi: 08048502.
Infants amb subvenció concedida: 103.
Subvenció setembre/desembre 2006:
28.325,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 48.925,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08024686.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Sabadell.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Torre Verda.
Codi: 08050533.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Infants amb subvenció denegada: 5.
Subvenció setembre/desembre 2006:
9.625,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 16.625,00 eu-
ros.
CD: (2).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08048939.
Infants amb subvenció concedida: 64.
Subvenció setembre/desembre 2006:
17.600,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 30.400,00 eu-
ros.

Municipi: Sentmenat.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Nuestra Señora del Pilar.
Codi: 08029003.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2006:
11.275,00 euros.

Subvenció gener/agost 2007: 19.475,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Eina.
Codi: 08054721.
Infants amb subvenció concedida: 53.
Subvenció setembre/desembre 2006:
14.575,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 25.175,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Grimm.
Codi: 08050557.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2006:
23.925,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 41.325,00 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Denominació: Plançons.
Codi: 08053959.
Infants amb subvenció concedida: 53.
Subvenció setembre/desembre 2006:
14.575,00 euros.
Subvenció gener/agost 2007: 25.175,00 eu-
ros.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Denominació: Stel·la.
Codi: 08004183.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Lleida.
Comarca: Segrià.
Denominació: Arabell.
Codi: 25005703.
CD: (1).

(06.348.137)

EDICTE de 19 de desembre de 2006, pel
qual es notifica la Resolució de 7 de novem-
bre de 2006 del secretari general del De-
partament d’Educació per la qual s’incoa ex-
pedient discipl inar i  a la senyora Pi lar
Fernández Nieto, funcionària docent del cos
de professors d’ensenyament secundari,
adscrita a l’IES Infanta Isabel d’Aragó, de
Barcelona.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 7 de novem-
bre de 2006 del secretari general del De-
partament d’Educació, per la qual s’incoa
expedient disciplinari a la senyora Pilar Fer-
nández Nieto, funcionària docent del cos de
professors d’ensenyament secundari, amb
DNI 36906862G, el darrer domicili conegut
de la qual és a Barcelona, es notifica a la
persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,

de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la Resolució d’incoació
és a la seva disposició a les oficines de la
Inspecció de Serveis del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina, i que se la cita perquè el primer
dia hàbil, ultrapassades 48 hores després
de la publicació del present edicte al DOGC,
comparegui a les 12 hores, a la planta 5B
de la V ia Augusta,  núm. 202, 08021
Barcelona, a fi de prendre-li declaració en
relació amb l’expedient disciplinari que es
notifica pel present edicte.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(06.353.100)

RESOLUCIÓ EDU/4193/2006, de 12 de
desembre, d’adscripció amb destinació de-
finitiva de diversos funcionaris del cos de
mestres.

Per Resolució EDU/3689/2006, de 14 de
novembre (DOGC núm. 4766, de 22.11.2006),
s’integra l’aula pública de formació d’adults
Sant Raimon de Penyafort, de Barcelona, al
centre públic de formació d’adults Sants-Sant
Raimon de Penyafort, de Barcelona.

El professorat de l’aula pública de forma-
ció d’adults Sant Raimon de Penyafort, en
integrar-se al centre públic de formació
d’adults Sants-Sant Raimon de Penyafort,
mantindrà la seva situació administrativa
actual.

Aquesta Resolució té efectes des d’aquest
curs 2006-2007 i s’inscriurà al registre ge-
neral de centres docents.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996)
i la disposició addicional setena del Real
decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE
núm. 239, de 6.10.1998), estableixen que
els mestres que tinguin destinació definitiva
en un centre com a conseqüència de des-
glossament, desdoblament, transformació o
trasllat total o parcial d’altre o altres cen-
tres, comptaran a efectes d’antiguitat al
centre de destinació la generada en el cen-
tre d’origen.

Per tot això,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva els
funcionaris del cos de mestres, als llocs de
treball que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució, amb efectes de l’1 de setem-
bre de 2006.

—2 Mantenir en el centre al qual s’adscri-
uen l’antiguitat que tenien aquests funcio-
naris docents en el centre d’origen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
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sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la 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 contenci-
osa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el subdi-
rector general de Plantilles, Provisió i Nòmi-
nes, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de desembre de 2006

P. S. (Resolució EDU/2838/2006,
DOGC de 6.9.2006)

Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines en funcions

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona
I (ciutat)

Aula pública de formació d’adults Sant
Raimon de Penyafort, amb codi 08062365
s’integra al centre públ ic de formació
d’adults Sants-Sant Raimon de Penyafort,
amb codi 08060411, ambdues de Bar-
celona.

Adscripció amb destinació definitiva dels
funcionaris del cos de mestres:

NIF: 034580517V.
Nom i cognoms: M. Carmen Fernández Pé-
rez.
Especialitat: educació primària.

NIF: 038405465L.
Nom i cognoms: José Garcia Sánchez.
Especialitat: educació primària.

(06.331.116)

RESOLUCIÓ EDU/4261/2006, de 20 de
desembre, per la qual es modifica la Reso-
lució EDU/3643/2006, de 13 de novembre,
per la qual es convoquen les proves espe-
cífiques d’accés al primer nivell d’esquí alpí
i surf de neu, del grau mitjà dels ensenya-
ments de règim especial de tècnic o tècni-
ca d’esport en les especialitats d’esports
d’hivern en centres públics.

Mitjançant la Resolució EDU/3634/2006,
de 13 de novembre, es van convocar les
proves específiques d’accés al primer nivell
d’esquí alpí i surf de neu, del grau mitjà dels
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport en les especialitats d’es-
ports d’hivern en centres públics.

El punt 3.1 de la Resolució estableix que
les proves específiques d’accés a les espe-

cialitats d’esquí alpí i surf de neu es desen-
voluparan entre els dies 15 i 21 de desem-
bre de 2006.

Atès que les condicions climatològiques
no han permès que es disposi de la neu ne-
cessària per desenvolupar aquestes proves,
cal endarrerir els terminis inicialment previs-
tos.

Per això,

Resolc:

—1 Modificar el termini previst en el punt
3.1 de la Resolució EDU/3643/2006, de 13
de novembre, relatiu al període de realitza-
ció de les proves, les quals es desenvolu-
paran entre el 8 i el 12 de gener de 2007.

—2 Modificar el termini previst en el punt
3.3 de la Resolució EDU/3643/2006, de 13
de novembre, relatiu a la publicació del lloc
i el calendari de presentació i realització de
les proves, el qual es publicarà no més tard
del 7 de gener de 2007.

—3 Modificar les dates previstes al punt
10 de la Resolució EDU/3643/2006, de 13
de novembre, que fa referència a la data de
publicació dels resultats provisionals de la
qualificació, que en tot cas serà anterior al
dia 12 de gener de 2007, i a la publicació
dels resultats definitius, que en tot cas serà
anterior al dia 19 de gener de 2007.

—4 Modificar el termini previst en el punt
11.1 de la Resolució EDU/3643/2006, de 13
de novembre, relatiu al termini per presen-
tar reclamacions contra la qualificació dels
resultats provisionals de les proves, que en
tot cas es podran presentar per escrit al
registre del centre on es va presentar la
inscripció, no més tard del dia 17 de gener
de 2007.

Barcelona, 20 de desembre de 2006

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

(06.354.029)

RESOLUCIÓ EDU/4268/2006, de 20 de
desembre, per la qual es fa pública la rela-
ció d’alumnes aprovats en dos cursos d’es-
pecialització en educació especial, realitzats
per la Universitat Autònoma de Barcelona.

D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació especial i del pri-
mer cicle d’educació secundària obligatòria
i d’habilitació per als professionals del pri-
mer cicle d’educació infantil, el Departament
d’Educació ha regulat les condicions i el pro-
cediment per a l’autorització dels cursos
esmentats, per Resolució de 9 de juliol de
1997 (DOGC núm. 2444, de 30.7.1997).

Per Resolució EDC/3265/2004, de 22 de
novembre (DOGC núm. 4272, d’1.12.2004),
i Resolució EDC/547/2006, d’1 de març

(DOGC núm. 4589, de 9.3.2006), es van fer
públiques les llistes de diversos cursos d’es-
pecialització per al professorat, convocats
d’acord amb l’Ordre d’11 de gener de 1996,
abans esmentada, i autoritzats pel Depar-
tament d’Educació, que s’havien iniciat
durant el període comprès entre els anys
2002 i 2006.

Atès que l’article 10 de la Resolució de 9
de juliol de 1997, disposa que el Departa-
ment d’Educació publicarà anualment en el
DOGC la relació de les persones aprovades
en els cursos convocats i autoritzats,

Resolc:

Donar publicitat a la llista d’alumnes apro-
vats en el cursos que consten a l’annex
d’aquesta Resolució, realitzats per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

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 2 mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 20 de desembre de 2006

Isabel Darder
Directora general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Cursos d’especialització en educació espe-
cial

Postgrau d’especialització en educació es-
pecial. Pedagogia terapèutica

Promoció 2005-2006

Universitat Autònoma de Barcelona

Cognoms i nom DNI

Albadalejo Mora, Fuensanta ... 27468424F
Álvarez Sotoca, M. Ángeles ... 46609066A
Bayarri Pelegrin, Carmen ........ 36577282Z
Camacho Molina, Antonio ....... 33921356J
Carretero Morato, Eva Maria .. 43732461P
Cuxart Taltavull, Mercè ........... 38410545Q
Del Águila Calsina, Rosa ........ 45645355S
Del Amo Sierra, Isabel M. ...... 46034799T
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Cognoms i nom DNI

Fajardo Pacheco, Ciriaco ....... 33888659E
Fernández Gordillo, Elena ...... 39589679D
Flores Díaz, Josep .................. 52157532H
Gomà Ribas, Mireia ................ 46243242V
Larroy Sánchez, M. Teresa ...... 46341632J
López Martín, Begoña ............ 45465931Z
López Martínez, Mireia ........... 34754676C
Malgrat Vidal, Marta ................ 39150964L
Margalef Baulenas, Sílvia ........ 77301411K
Martín Moreno, Eva ................. 39186611Q
Martin Sampiedtro,
Maria Elena .............................. 46451427Y
Martinez Aledo, Maria ............. 42949819X
Mencía Sánchez, Olga ............ 46711592H
Petro Piza, Catalina Ana ......... 43103452A
Quetglas Pericás,
M. Esperança .......................... 43054428S
Rodrigo Gimenez, Joana ....... 37683731W
Romero Vidal, Emma ............... 47164986J
Rovira Fondòs, Susanna ........ 52164639H
Suau Suau, Bàrbara ............... 42994099S
Triana Pla, Laura ..................... 44017296B
Vega Rueda, Salvador ............ 15388816E
Vela Burgalat, Immaculada ..... 37276715N
Vila Viñolas, Laura ................... 77301089K

Curs d’especialització en pedagogia tera-
pèutica

Promoció 2004-2005

Universitat Autònoma de Barcelona

Cognoms i nom DNI

Aguilar Salvador, Josefa ......... 39184305X
Arís Puiggròs, M. Carme ........ 39181739C
Assisa, Maria Lucila ................ 27226380N
Aznar Gonzalez, Aurora .......... 43418764P
Aznar Gonzalez, Leonor ......... 43418766X
Bascu Basset, Olga ................ 46643168L
Bayona Miralbés, M. Luisa ..... 18022055Z
Bosch Flo, M. Dolors .............. 77272148Z
Cabezas Turmo, M. Pilar .........44994867J
Cabrerizo Alvarez, Silvia ........ 45492415W
Camposo Espinosa,
Maria José .............................. 33921621W
Català Capdevila, Ana Belén .. 46747622F
Claudio Gombau, Miriam ........ 47625383L
Cornellà Parellada, Marta ....... 77320155C
Fisas Arasil, Sara ................... 46816643M
Franco López, Catalina ........... 37732340V
Fuentes Muriel, Laura ............. 44417596L
Gamisans Subirà, Montserrat ... 43523027
García López, Sílvia ................ 40561119K
Granero Monleón,
Rosa Maria .............................. 44985134D
Jiménez Narbona,
Dulcenombre Maria ................. 43447322T
Lara Laguna, Concepció ....... 39030062M
López Morillas, Sílvia ............. 46618817W
Martí Perarire, Mar .................. 44996364S
Moreno Recacha, Eva M. ....... 77605464Z
Ollé Garnés, Núria .................. 46818960E
Pagán Martínez, Dolors .......... 46781120V
Pérez Bisay, Claudia ............... 38840304C
Pérez Rico, Bárbara ................ 52594950E
Rifà Gallego, Mateu ................ 33876786V
Robuste Colomer, Anna ......... 38852448C
Santaló Burrull, Montserrat .... 35011229P
Sauló Gobern, Manuel ............ 39008160E
Ubach Morera, Marta .............. 46648665L
Vall Riera, Sílvia ....................... 52595182R

(06.338.187)

EDICTE de 22 de desembre de 2006, pel
qual se sotmet a informació pública el pro-
jecte de Decret pel qual s’estableix el pro-
cediment d’admissió de l’alumnat als cen-
tres en els ensenyaments sufragats amb
fons públics.

El Departament d’Educació està tramitant
el projecte de Decret pel qual s’estableix el
procediment d’admissió de l’alumnat als
centres en els ensenyaments sufragats amb
fons públics.

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

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

Barcelona, 22 de desembre de 2006

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(06.356.101)

RESOLUCIÓ EDU/4295/2006, de 28 de
desembre, de delegació de competències
de la persona titular de la Secretaria Gene-
ral en diversos òrgans del Departament
d’Educació.

Atès el que disposen els articles 13, 38 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú;

Amb l’autorització del conseller d’Educa-
ció atorgada per la Resolució de 27 de de-
sembre de 2006,

Resolc:

Article 1
Delegar en la persona titular de la Direc-

ció de Serveis les competències següents:
1.1 En matèria de gestió de personal

d’administració i serveis del Departament
d’Educació i amb excepció de les compe-
tències que a l’article 9 d’aquesta Resolu-
ció es deleguen en els/les directors/es dels
serveis territorials del Departament:

a) El reconeixement a efectes de triennis
i antiguitat dels serveis prestats.

b) La concessió de permisos, llicències i
vacances.

c) Les autoritzacions referents a la jorna-
da i l’horari del personal.

d) L’autorització d’assistència a activitats
de formació i, si s’escau, de la despesa de
la inscripció, sempre que no comporti des-
plaçaments fora de Catalunya.

e) L’expedició de certificats d’assistència,
seguiment i/o aprofitament a cursos de for-
mació organitzats pel Departament d’Edu-
cació.

f) L’atorgament de les comissions de ser-
veis.

g) La redistribució dins la mateixa locali-
tat o en una localitat diferent amb la conse-
güent adscripció provisional o definitiva a un
lloc de treball, i l’atribució de funcions al
personal remogut o destituït d’un lloc de tre-
ball.

h) L’autorització de les permutes entre el
personal funcionari del Departament d’Edu-
cació.

i) La realització de les diligències corres-
ponents a les preses de possessió i cessa-
ment.

j) El reconeixement i, si escau, l’emissió
dels corresponents certificats de serveis pre-
vis i grau personal.

k) L’emissió de l’informe proposta previ
a l’atorgament de l’autorització de compa-
tibilitat.

l) L’emissió dels informes previs, propos-
tes i autoritzacions que corresponguin en
relació amb les situacions administratives,
jubilacions i els perllongaments de la per-
manència al servei actiu.

m) La contractació del personal laboral
d’administració i serveis i la gestió i resolu-
ció dels assumptes que afecten aquest per-
sonal, inclosa la resolució de les reclama-
cions administrat ives prèvies a la v ia
jurisdiccional social.

n) La concessió de bestretes.
o) L’autorització de la proposta de pres-

tació de serveis extraordinaris.
p) L’expedició de certificacions de serveis

prestats.
q) El nomenament i cessament del per-

sonal interí.
1.2 L’autorització de les ordres de ser-

vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin de les activi-
tats que realitzi la Secretaria General, sen-
se perjudici de les competències delegades
a les persones titulars de les diferents di-
reccions generals a l’article 3 d’aquesta
Resolució. Se n’exceptua qualsevol autorit-
zació que comporti desplaçaments fora de
Catalunya.

1.3 L’autorització de despeses per qual-
sevol concepte, sempre que el seu import
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estigui comprès entre 12.020,25 euros i
30.050,61 euros.

1.4 Les facultats d’òrgan de contracta-
ció en els contractes menors i en els con-
tractes de subministraments i de serveis de
referència que la legislació vigent atribueix
a la persona titular de la Secretaria General,
fins a un import de 60.101,21 euros, sense
perjudici de les competències atorgades a
la persona titular de la Subdirecció General
de Gestió Econòmica i Règim Interior a l’ar-
ticle 5 d’aquesta Resolució.

1.5 L’autorització de la devolució dels in-
gressos indeguts.

Article 2
Delegar en la persona titular de la Direc-

ció General de Recursos del Sistema Edu-
catiu, en relació amb el personal docent del
Departament d’Educació, l’exercici de les
competències següents, amb excepció de
les competències que a l’article 9 d’aques-
ta Resolució es deleguen en els/les direc-
tors/es dels serveis territorials del Departa-
ment:

a) L’autorització de la proposta de pres-
tació de serveis extraordinaris.

b) L’atorgament de les comissions de ser-
veis per ocupar llocs de treball de l’Admi-
nistració de la Generalitat diferents dels
propis dels centres educatius, serveis edu-
catius, i Inspecció d’Educació, i llocs de
treball en altres administracions i organis-
mes.

Article 3
Delegar en les persones titulars de les di-

ferents direccions generals del Departament
l’autorització de les ordres de servei i les cor-
responents indemnitzacions per raó de ser-
veis que es derivin de les activitats que es
realitzin respectivament a cada una d’aques-
tes. Se n’exceptua qualsevol autorització
que comport i  desplaçaments fora de
Catalunya.

Article 4
Delegar en la persona titular de la Direc-

ció de Serveis i en els diferents directors/es
generals, l’emissió de la proposta motivada
de l’impossibilitat de promoure la concur-
rència en les concessions de subvencions
directes, sobre les matèries que siguin de
la seva competència.

Article 5
Delegar en la persona titular de la Subdi-

recció General de Gestió Econòmica i Rè-
gim Interior l’exercici de les competències
següents:

a) L’autorització i disposició de les des-
peses per  qualsevol  concepte f ins a
12.020,24 euros.

La delegació porta implícit l’exercici de les
facultats que la normativa vigent atribueix a
l’òrgan de contractació en els contractes a
què fan referència els articles 56, 121, 176
i 201 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, sempre que el pressupost dels con-
tractes no excedeixi de l’import especificat
al paràgraf anterior.

b) La signatura dels xecs i les ordres de
transferència bancària contra els comptes

autoritzats per a la disposició de fons a jus-
tificar dels serveis centrals.

Article 6
Delegar en la persona titular de la Subdi-

recció General de Gestió de Personal Do-
cent, en relació amb el personal docent del
Departament d’Educació, l’exercici de les
competències següents, amb excepció de
les competències que a l’article 9 d’aques-
ta Resolució es deleguen en els/les direc-
tors/es dels serveis territorials del Departa-
ment d’Educació:

a) La contractació del personal laboral
docent i la gestió i resolució dels assump-
tes que afecten aquest personal, inclosa la
resolució de les reclamacions administrati-
ves prèvies a la via jurisdiccional social.

b) L’expedició de certificacions de serveis
prestats.

c) La gestió i concessió de jubilacions, re-
núncies, excedències i la resta de situaci-
ons administratives en relació amb el per-
sonal docent, així com la resolució dels
procediments de perllongament de la per-
manència en el servei actiu, en relació amb
el personal docent adscrit als serveis cen-
trals del Departament d’Educació.

d) L’emissió de l’informe proposta previ
a l’atorgament de l’autorització de compa-
tibilitat al personal docent adscrit al Depar-
tament d’Educació.

Article 7
Delegar en la persona titular de la Subdi-

recció General de Seguretat i Salut, en re-
lació amb el personal docent del De-
partament d’Educació, l’exercici de la
competència següent:

L’adscripció de manera temporal, en co-
missió de serveis, a tasques pròpies del seu
cos en places diferents de la destinació que
s’ocupa, dels funcionaris docents afectats
per una minva notòria de facultats físiques,
psíquiques o sensorials, sempre que la dis-
minució de les seves capacitats no sigui
susceptible de la declaració d’incapacitat
permanent.

Article 8
Delegar en la persona titular de la Subdi-

recció General de Plantilles, Provisió i Nò-
mines, en relació amb el personal docent
del Departament d’Educació, l’exercici de
les competències següents:

a) L’atorgament de les comissions de ser-
veis per ocupar llocs de treball docent dels
centres educatius, serveis educatius, i Ins-
pecció d’Educació a Catalunya.

b) La redistribució dins la mateixa locali-
tat o en una localitat diferent del personal
docent adscrit al Departament amb la con-
següent adscripció provisional o definitiva a
un lloc de treball, o l’atribució de funcions
corresponents al cos dels funcionaris que
siguin remoguts o hagin estat destituïts d’un
lloc de treball i les permutes entre funciona-
ris del mateix cos, d’acord amb la norma-
tiva vigent.

c) La concessió de bestretes al personal
docent.

Article 9
Delegar en els/les directors/es dels ser-

veis territorials del Departament d’Educació,

en relació amb el personal adscrit als res-
pectius serveis territorials del Departament,
l’exercici de les competències següents:

a) Reconeixement a efectes de triennis i
antiguitat dels serveis prestats.

b) La concessió de permisos, llicències i
vacances.

c) Les autoritzacions referents a la jorna-
da i l’horari del personal.

d) L’autorització d’assistència a activitats
de formació, sempre que no comportin des-
peses per al Departament d’Educació.

e) L’autorització de les ordres de servei i
les corresponents indemnitzacions per raó
de serveis que es derivin de les activitats
que realitzen els serveis territorials. Se n’ex-
ceptua qualsevol autorització que comporti
desplaçaments fora de Catalunya.

f) El nomenament del personal interí do-
cent.

g) La realització de les diligències corres-
ponents a les preses de possessió i cessa-
ment de personal docent.

h) La contractació laboral del professo-
rat que imparteix ensenyament de religió o
altre professorat especialista als centres
docents públics i la gestió i resolució dels
assumptes que afecten aquest personal.

Article 10
Delegar en els/les directors/es dels ser-

veis territorials del Departament d’Educació,
en el seu àmbit territorial d’actuació, les
competències següents:

a) L’autorització de les despeses i l’adju-
dicació dels contractes menors de fins a
12.020,24 euros dels fons que ha de ges-
tionar cada un dels serveis territorials.

b) Sol·licitar les llicències d’obres i d’ac-
tivitats que d’acord amb la normativa són
necessàries en la tramitació dels expedients
de contractació.

Article 11
Delegar en els directors i directores dels

centres docents públics de secundària de-
pendents d’aquest Departament la compe-
tència per adquirir material, per un import
màxim de 12.020,24 euros, per article i
empresa, sempre que no sigui subministrat
de manera centralitzada pel Departament.

Per a l’exercici d’aquesta competència
delegada, la Direcció General de Recursos
del Sistema Educatiu lliurarà els respectius
imports a càrrec de la corresponent partida
pressupostària als centres docents afectats
per la resolució d’assignació de fons.

Article 12
Els actes dictats per delegació han de

portar a la signatura les paraules per dele-
gació, abreujades p. d., seguides del rang
i la data d’aquesta Resolució i la del DOGC
on s’hagi publicat.

Article 13
Les resolucions que s’adoptin per dele-

gació es consideraran dictades per l’auto-
ritat que l’ha conferida i exhauriran la via ad-
ministrativa.

Article 14
Les delegacions de facultats que estableix

aquesta Resolució podran ser revocades en
qualsevol moment.
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Disposicions finals

—1 Deixar sense efectes la Resolució
EDU/1971/2006, de 7 de juny, de delega-
ció de competències de la persona titular
de la Secretaria General del Departament
d’Educació i Universitats en diversos òrgans
d’aquest Departament, i la Resolució EDU/
4209/2006, de 21 de desembre, de dele-
gació de competències de la persona titu-
lar de la Secretaria General en diversos òr-
gans del Departament d’Educació.

—2 Aquesta Resolució entra en vigor el
mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 de desembre de 2006

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(06.361.109)

RESOLUCIÓ EDU/4315/2006, de 20 de
desembre, per la qual s’autoritza la pròrro-
ga, per al curs 2007-2008, de plans estra-
tègics de centres docents que finalitzen el
curs 2006-2007.

Mitjançant la Resolució EDU/3421/2006,
de 26 d’octubre (DOGC núm. 4756, de
3.11.2006), es va convocar la pròrroga dels
plans estratègics que finalitzen el curs 2006-
2007.

D’acord amb el procediment de pròrroga
que preveu el punt 2 de la Resolució es-
mentada, a proposta de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

Prorrogar, per al període 2007-2008, el
Pla estratègic dels centres docents que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

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

Barcelona, 20 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Centres públics d’educació infantil i primà-
ria

Codi: 08002654.
Nom: CEIP General Prim-933142420.
Població: Barcelona.
Pla: llegeixo em comunico i interpreto el
món.

Codi: 08043255.
Nom: CEIP Itaca.
Població: Barcelona.
Pla: l’art a l’escola i la seva interacció amb
les eines tecnològiques.

Codi: 08039495.
Nom: CEIP La Palmera.
Població: Barcelona.
Pla: música i dansa a l’etapa infantil i cicle
inicial de primària.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08045483.
Nom: IES Vila de Gràcia.
Població: Barcelona.
Pla: incorporació de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació en les di-
ferents àrees curriculars.

Centres privats concertats

Codi: 08003671.
Nom: Sant Pere Claver.
Població: Barcelona.
Pla: un projecte per a l’educació intercultu-
ral.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Centres públics d’educació infantil i primà-
ria

Codi: 08028709.
Nom: CEIP Lloriana.
Població: Sant Vicenç de Torelló.
Pla: ortografia, expressió escrita.

Codi: 08059767.
Nom: CEIP Tanit.
Població: Santa Coloma de Gramenet.
Pla: comunitats d’aprenentatge.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 08035258.
Nom: IES Apel·les Mestres.
Població: l’Hospitalet de Llobregat.
Pla: aplicació de les noves tecnologies a
l’ensenyament. Estratègies per a motivar els
alumnes.

SERVEIS TERRITORIALS
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Centres públics d’educació infantil i primà-
ria

Codi: 08028591.
Nom: CEIP La Vinyala.
Població: Sant Vicenç dels Horts.
Pla: millora de l’ensenyament-aprenentatge
de la lectura i l’escriptura mitjançant la bi-
blioteca i la mediateca.

Codi: 08035350
Nom: CEIP Sant Josep.
Població: Sant Vicenç dels Horts.
Pla: millora del procés de l’ensenyament i
de l’aprenentatge de les llengües.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Centres públics d’educació infantil i primà-
ria

Codi: 17002296.
Nom: CEIP Malagrida.
Població: Olot.
Pla: multiculturalitat.

Codi: 17003598.
Nom: CEIP Vallgarriga.
Població: San Miquel de Fluvià.
Pla: competències bàsiques en alumnat im-
migrat.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 25008352.
Nom: IES de la Pobla de Segur.
Població: la Pobla de Segur
Pla: potenciació de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació en el centre inci-
dint en les àrees de tecnologia, llengües
estrangeres i en l’atenció a la diversitat.

Centres privats concertats

Codi: 25005341.
Nom: Aremi.
Població: Lleida.
Pla: ajuts tècnics relacionats amb l’autono-
mia, la comunicació i l‘accés a l’escriptura
i al currículum per a alumnes amb necessi-
tats educatives especials derivades de pro-
blemes en la motricitat.

(06.354.144)

RESOLUCIÓ EDU/4316/2006, de 18 de
desembre, per la qual s’autoritza un progra-
ma de garantia social per al curs 2006-2007

Mitjançant la Resolució EDU/2529/2006,
de 19 de jul iol (DOGC núm. 4686, de
28.7.2006), es van autoritzar els programes
de garantia social a impartir durant el curs
2006-2007.

Amb posterioritat a l’esmentada autorit-
zació, el dia 8 de novembre de 2006, el De-
partament d’Educació i Universitats i la Aso-
ciación Nacional de Almacenes Frigoríficos
de Carnes y Salas de Despiece varen sig-
nar un conveni de col·laboració per a oferir
un programa de garantia social amb una
formació professionalitzadora en l’àmbit de
la carn.

En compliment del que disposa l’article
7.3 del Decret 123/2002, de 16 d’abril, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels pro-
grames de garantia social a Catalunya i per
tal de fer-ne la publicitat adequada,

Resolc:

Autoritzar com a programa de garantia so-
cial el projecte formatiu que es detalla a l’an-
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nex d’aquesta Resolució, amb efectes del
curs 2006-2007.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat amb el que disposa l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
dran interposar potestativament recurs de
reposició, abans del recurs contenciós ad-
ministratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 18 de desembre de 2006

P. D. (Resolució EDC/651/2006,
DOGC de 20.3.2006)

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

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Programa: auxiliar de la indústria càrnia.
Localitat: Barcelona.
Perfil: Auxiliar de la indústria càrnia.
Àmbit de la carn.
Codi: 008034138.
Adreça del centre organitzador: Departa-
ment d’Educació i Universitats/Asociacion
Nacional de Almacenes Frigoríficos de Car-
nes y Salas de Despiece.
Carrer Doctor Josep Trueta, 206 (IES Poble
Nou). 08005 Barcelona.

(06.353.071)

RESOLUCIÓ EDU/4308/2006, de 22 de
desembre, de cessament de la senyora
María Socorro Cancho Rodríguez com a cap
del Negociat de Subministraments i Serveis
del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució de 4 de desem-
bre de 1992, publicada en el DOGC núm.
1688, de 30.12.1992, la senyora María
Socorro Cancho Rodríguez va ser nomena-
da cap del Negociat de Subministraments i
Serveis del  Departament d’Educació,
d’acord amb la convocatòria pública corres-
ponent;

Atès que la senyora María Socorro Canc-
ho Rodríguez causa baixa en l’esmentat lloc
de treball amb motiu de jubilació;

Vist el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament

general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

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

Resolc:

La senyora María Socorro Cancho Ro-
dríguez cessa com a cap del Negociat de
Subministraments i Serveis del Departament
d’Educació, amb efectes del dia 30 de de-
sembre de 2006, i se li agraeixen els ser-
veis prestats.

Barcelona, 22 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.356.185)

RESOLUCIÓ EDU/4309/2006, de 22 de
desembre, de cessament de la senyora
Maria Carme Arnau Planella com a directo-
ra dels Serveis Territorials del Departament
d’Educació al Baix Llobregat-Anoia.

Atès que per Resolució de 16 de maig de
2001 (DOGC núm. 3395 de 24.5.2001), la
senyora Maria Carme Arnau Planella va ser
nomenada directora dels Serveis Territori-
als del Departament d’Educació al Baix
Llobregat-Anoia, d’acord amb la correspo-
nent convocatòria pública de lliure designa-
ció;

Vist el que preveuen 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 i el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, en relació amb el
cessament discrecional dels funcionaris no-
menats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya,

Resolc:

La senyora Maria Carme Arnau Planella
cessa com a directora dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Educació al Baix
Llobregat-Anoia amb efectes del dia 31 de
desembre de 2006, i queda a disposició de
la secretària general, que li atribuirà provi-
sionalment un altre lloc de treball d’acord
amb l’establert legalment.

Barcelona, 22 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.356.188)

RESOLUCIÓ EDU/4310/2006, de 22 de
desembre, de cessament de la senyora
Maria Serrahima Sugrañes com a directora
dels Serveis Territorials del Departament
d’Educació a Barcelona I (ciutat).

Atès que per Resolució EDC/2045/2005,
de 15 de juny (DOGC núm. 4418, de
4.7.2005), la senyora Maria Serrahima Su-
grañes va ser nomenada directora dels Ser-
veis Territorials del Departament d’Educa-
ció a Barcelona I (ciutat), d’acord amb la
corresponent convocatòria pública de lliure
designació;

Vist el que preveuen 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 i el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, en relació amb el
cessament discrecional dels funcionaris no-
menats pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions conferides per
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya,

Resolc:

La senyora Maria Serrahima Sugrañes
cessa com a directora dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Educació a Bar-
celona I (ciutat), amb efectes del dia 31 de
desembre de 2006, i queda a disposició de
la secretària general, que li atribuirà provi-
sionalment un altre lloc de treball d’acord
amb l’establert legalment.

Barcelona, 22 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(06.356.189)

RESOLUCIÓ EDU/4317/2006, de 20 de
desembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili de diversos instituts d’educació
secundària.

Diversos instituts d’educació secundària
dels Serveis Territorials d’Educació a Girona
han estat ubicats en edificis provisionals.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
dels nous edificis expressament adequats
a la finalitat docent, d’acord amb els infor-
mes emesos pels Serveis Territorials d’Edu-
cació,

Resolc:

—1 Traslladar els instituts d’educació se-
cundària que es detallen a l’annex d’aques-
ta disposició als nous edificis que s’indica,
amb efectes acadèmics i administratius des
de l’1 de setembre de 2006.
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—2 El Serveis Territorials d’Educació a Gi-
rona prendran les mesures necessàries per
a l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 20 de desembre de 2006

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A GIRONA

Comarca: Gironès
Municipi: Girona.
Denominació: IES Carles Rahola i Llorens.
Codi de centre: 17005042.
Ubicació actual: pg. de Sant Joan Bosco, 1.
Nova ubicació: c. Joan Miró i Ferrà, 10, CP
17007 Girona.

Comarca: Alt Empordà.
Municipi: Figueres.
Denominació: IES Olivar Gran.
Codi de centre: 17007609.
Ubicació actual: c. de Josep M. de Sagar-
ra, s/n.
Nova ubicació: av. Maria Àngels Anglada,
11, CP 17600; Figueres.

(06.348.003)

RESOLUCIÓ EDU/4318/2006, de 20 de
desembre, per la qual es modifica l’autorit-
zació d’obertura del centre docent estran-
ger La Catalano-Anglesa, de Sitges.

El Reial decret 806/1993, de 28 de maig,
sobre règim de centres docents estrangers
a Espanya, assenyala a l’article 14.2.b) que
l’autorització d’un centre docent estranger
vagi precedida d’una certificació emesa per
la corresponent representació diplomàtica
en la qual consti, de manera fefaent, que
els ensenyaments tindran validesa al país
d’origen.

La certificació emesa per l’Ambaixada Bri-
tànica modifica les condicions de l’autorit-
zació del centre docent La Catalano-Angle-
sa, de Sitges, en el sentit que només se li
pot concedir una autorització temporal fins
un màxim de 350 alumnes des del curs de
Foundation Stage (3 anys d’edat) fins al curs
de Year 11 (de 15-16 anys d’edat) del Cur-
rículum Nacional d’Anglaterra i País de Gal·-
les i que aquesta autorització tindrà valide-
sa des de la data d’aquesta certificació fins
al mes de juny de l’any 2007.

Al titular del centre se li va notificar el con-
tingut de la certificació i se li va donar un
termini per formular les al·legacions que es-
timés convenients.

Transcorregut el termini sense que hagi
formulat cap al·legació, d’acord amb l’arti-
cle 17 del Reial decret 806/1993, de 28 de
maig, esmentat,

Resolc:

—1 Es modifica l’autorització del centre La
Catalano-Anglesa, de Sitges, codi 08054800,

el titular del qual és Escaan Escuela Interna-
cional, SL (Sociedad Unipersonal), amb adre-
ça al passeig de les Acàcies, s/n (Urbanitza-
ció Vallpineda), que passa a ser temporal fins
a la fi del curs 2006-2007, des del curs Foun-
dation Stage (3 anys d’edat) fins al curs Year
11 (de 15-16 anys d’edat) del currículum
nacional d’Anglaterra i del País de Gal·les.

La capacitat màxima és de 350 alumnes.

—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, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que dis-
posen 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, 20 de desembre de 2006

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

(06.348.143)

RESOLUCIÓ EDU/4319/2006, de 20 de
desembre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.

Diversos col·legis d’educació infantil i pri-
mària dels Serveis Territorials d’Educació a
Girona han estat ubicats en edificis provisi-
onals.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
dels nous edificis expressament adequats
a la finalitat docent, d’acord amb els infor-
mes emesos pels Serveis Territorials d’Edu-
cació,

Resolc:

—1 Traslladar els col·legis d’educació in-
fantil i primària que es detallen a l’annex
d’aquesta disposició als nous edificis que
s’indica, amb efectes acadèmics i adminis-
tratius des de l’1 de setembre de 2006.

—2 El Serveis Territorials d’Educació a Gi-
rona prendran les mesures necessàries per
a l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 20 de desembre de 2006

Montserrat Casas Vilalta
Directora general de Centres Educatius

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A GIRONA

Comarca: Alt Empordà.
Municipi: Castelló d’Empúries.
Denominació: CEIP Joana d’Empúries.
Codi de centre: 17007907.

Ubicació actual: c. Pont, s/n.
Nova ubicació: Ctra. Palau-saverdera, 3, CP
17486 Castelló d’Empúries.

Comarca: Gironès.
Municipi: Salt.
Denominació: CEIP Mas Masó.
Codi de centre: 17007919.
Ubicació actual: c. de Pep Ventura, s/n.
Nova ubicació: c. Pep Ventura, 1, CP 17190
Salt.

Comarca: Selva.
Municipi: Blanes.
Denominació: CEIP Pinya de Rosa.
Codi de centre: 17007828.
Ubicació actual: c. del Ter, 47.
Nova ubicació: c. Rubén Darío, 12, CP
17300 Blanes.

(06.353.075)

RESOLUCIÓ EDU/4320/2006, de 29 de
desembre, de convocatòria de proves per
a l’adquisició de noves especialitats per a
funcionaris docents.

El títol V del Reglament d’ingrés, acces-
sos i adquisició de noves especialitats en
els cossos docents que imparteixen els en-
senyaments escolars del sistema educatiu i
en el cos d’inspectors d’educació, aprovat
pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer,
estableix el procediment per tal que els fun-
cionaris de carrera dels cossos docents pu-
guin adquirir una nova especialitat.

En exercici de les competències que tinc
atribuïdes i a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Convocar, de conformitat amb les ba-
ses que s’estableixen en aquesta Resolu-
ció, el procediment per a l’adquisició de
noves especialitats per part dels funciona-
ris dels cossos docents, en els cossos i es-
pecialitats que es detallen a continuació:

Cos de mestres

Codi Especialitat

ALL ....Audició i llenguatge
EES ...Educació especial:

pedagogia terapèutica
INF ..... Educació infantil
PAN ...Educació primària, anglès
PEF....Educació primària, educació física
PFR ...Educació primària, francès
PMU ..Educació primària, música

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

Codi Especialitat

AL ......Alemany
AN .....Anglès
CN .....Biologia i geologia
ECO ..Economia
FI ....... Filosofia
FQ ..... Física i química
FR ...... Francès
GE .....Geografia i història
GR .....Grec
IT ....... Italià
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Codi Especialitat

LA ...... Llatí
LC ..... Llengua catalana i literatura
LE ...... Llengua castellana i literatura
MA .....Matemàtiques
PSI ....Psicologia i pedagogia
TEC ...Tecnologia
501 ....Administració d’empreses
502 ....Anàlisi i química industrial
503 ....Assessoria i processos

d’imatge personal
504 ....Construccions civils i edificacions
505 .... Formació i orientació laboral
507 .... Informàtica
508 .... Intervenció sociocomunitària
510 ....Organització i gestió comercial
511 ....Organització i processos

de manteniment de vehicles
512 ....Organització i projectes

de fabricació mecànica
513 ....Organització i projectes

de sistemes energètics
515 ....Processos de producció agrària
516 ....Processos indústria alimentària
517 ....Processos diagnòstics clínics

i productes ortoprotètics
518 ....Processos sanitaris
519 ....Processos i mitjans de comunicació
524 ....Sistemes electrònics
525 ....Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny

Codi Especialitat

707 ....Dibuix artístic i color
709 ....Disseny d’interiors
720 ....Materials i tecnologia: disseny

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes

Codi Especialitat

190 ....Espanyol per a estrangers

—2 Requisits dels aspirants
Per participar en aquest procediment,

l’aspirant haurà de reunir els requisits se-
güents:

a) Ser funcionari de carrera del cos de
mestres, del cos de professors d’ensenya-
ment secundari, del cos de professors d’es-
coles oficials d’idiomes o del cos de pro-
fessors d’arts plàstiques i disseny, amb
destinació dins l’àmbit de gestió de la Ge-
neralitat de Catalunya.

En el cas de funcionaris en situació d’ex-
cedència voluntària, serveis especials o sus-
pensió d’ocupació, els adscrits a la Inspec-
ció educativa i els adscrits a places a
l’exterior, o en circumstàncies anàlogues, el
compliment d’aquest requisit s’entendrà re-
ferit al centre on van tenir l’última destina-
ció.

b) Els funcionaris del cos de professors
d’ensenyament secundari i del cos de pro-
fessors d’arts plàstiques i disseny hauran
de reunir també els requisits següents:

1. Estar en possessió, o reunir les con-
dicions per a la seva expedició, del títol de
doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o
equivalent a efectes de docència, d’acord
amb el que estableix el punt 1 de la dispo-
sició addicional única del Reglament d’in-
grés, accessos i  adquisic ió de noves
especialitats en els cossos docents que im-

parteixen els ensenyaments escolars del sis-
tema educatiu i en el cos d’inspectors
d’educació, aprovat pel Reial decret 334/
2004.

2. Estar en possessió de la formació pe-
dagògica i didàctica prevista a l’article 100.2
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

—3 Sol·licituds i termini de presentació
3.1 Presentació.
Els funcionaris de carrera que van presen-

tar sol·licitud de preinscripció en el proce-
diment d’adquisició de noves especialitats
rebran, en el cas que s’oferti alguna de les
especialitats que van demanar en la preins-
cripció, la sol·licitud de participació en
aquesta convocatòria per correu electrònic,
sempre que es disposi de la corresponent
adreça electrònica, de manera que només
els caldrà presentar la sol·licitud que rebin
en un registre públic i realitzar el pagament
dels drets d’examen.

No obstant això, els funcionaris de carrera
que no van presentar sol·licitud de preins-
cripció també poden ara presentar la sol·li-
citud de participació en aquesta convocatòria
i realitzar el pagament dels drets d’examen.
Aquesta sol·licitud haurà de formalitzar-se en
algun dels dos models normalitzats (un per
a cossos del grup A i un per a cossos del
grup B) que només estan disponibles a la pà-
gina d’Internet del Departament d’Educació
(http://www.gencat.net/educacio/profe/
noves_espe.htm), des d’on es podran impri-
mir. En la sol·licitud la persona interessada
haurà d’especificar l’especialitat que desitja
adquirir, i l’haurà de presentar de manera pre-
sencial adreçant-la a la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu del Departa-
ment d’Educació (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona).

Tant si es va fer la presentació de la sol·-
licitud de preinscripció com si no, aquesta
presentació podrà fer-se:

a) Als serveis territorials del Departament
d’Educació, les adreces dels quals figuren
a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

b) En qualsevol dels llocs que preveu l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
t rac ions públ iques i  de l  procediment
administratiu comú, d’acord amb les con-
dicions assenyalades en el precepte esmen-
tat.

Les persones interessades que desitgin
demanar més d’una especialitat hauran de
presentar una sol·licitud per cada especia-
litat que demanin.

Els funcionaris de carrera que van presen-
tar sol·licitud de preinscripció i vulguin mo-
dificar la seva petició, així com els que no
van facilitar el seu correu electrònic, hauran
de formalitzar algun dels dos models nor-
malitzats que hi ha previstos en aquesta
convocatòria de la manera que s’estableix
per als que no van presentar sol·licitud de
preinscripció.

3.2 Drets d’examen.
Els drets d’examen seran, d’acord amb

el que estableix l’article 36 de la Llei 15/
1997, de 24 de desembre (DOGC núm.
2548, de 31.12.1997), de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya,
modificada per la Llei 20/2005, de 29 de

desembre, de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2006, els que es
detallen tot seguit:

Cos: mestres.
Import de drets: 38,80 euros.
Cos: professors d’ensenyament secunda-

ri, professors d’escoles oficials d’idiomes i
professors d’arts plàstiques i disseny.

Import de drets: 49,30 euros.
El pagament dels drets d’examen ha de

fer-se de manera presencial en qualsevol de
les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, “la Caixa”.

El pagament es farà mitjançant la tran-
sacció RIN, que validarà mecànicament l’im-
près de sol·licitud, i s’estamparà el segell
de l’entitat, de manera que la persona inte-
ressada, amb el full que li correspon, pugui
acreditar l’abonament. Quan es faci utilitzant
els terminals ServiCaixa, el pagament po-
drà fer-se fins a l’hora de tancament de les
oficines l’últim dia de termini de presenta-
ció de sol·licituds.

De manera excepcional, si no es fa el pa-
gament dels drets d’examen per algun dels
mitjans esmentats, es podrà fer l’ingrés mit-
jançant transferència bancària al compte
corrent 2100-3000-11-2201661873.

Els que utilitzin aquest mitjà de pagament
hauran de fer constar com a ordenant el DNI
i el nom i cognoms de l’aspirant, hauran
d’adjuntar a la sol·licitud el resguard de la
imposició o de la transferència i l’hauran de
presentar en algun dels llocs previstos a
aquest efecte. En aquest cas, per garantir
la validesa del pagament és imprescindible
que en la primera posició del remitent consti
el DNI de l’aspirant, i a continuació, els
cognoms i el nom.

La manca de pagament o l’abonament
fora de termini determinarà l’exclusió de l’as-
pirant.

3.3 Exempts del pagament dels drets
d’examen.

El pagament dels drets d’examen no com-
portarà la substitució del tràmit necessari de
presentació de la sol·licitud dins el termini i
en la forma escaient en els llocs que preveu
a aquests efectes aquesta base de la con-
vocatòria.

Estaran exempts dels drets d’examen els
aspirants que acreditin una discapacitat
igual o superior al 33%. Aquests aspirants
hauran de manifestar que es troben en
aquesta situació en la sol·licitud de partici-
pació.

3.4 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds

serà de deu dies naturals comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta Re-
solució de convocatòria al DOGC.

—4 Admissió d’aspirants
4.1 Llista d’admesos i exclosos.
Transcorregut el termini de presentació

de sol·licituds, la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu, en el termini
màxim d’un mes, farà pública al DOGC la
resolució que declara aprovada la llista
provis ional d’admesos i  exclosos. En
aquesta resolució s’indicaran els llocs on
s’exposarà al públic la ll ista certificada
completa dels aspirants admesos i exclo-
sos, que, en tot cas, s’haurà d’exposar a
la seu central del Departament d’Educació
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i en cadascun dels serveis territorials, així
com a la pàgina d’Internet del Departament
d’Educació: http://www.gencat.net/educacio.
En aquesta llista hauran de constar, al-
menys, el nom i cognoms, i el número de
DNI o del document acreditatiu de la naci-
onalitat (en el cas de no tenir l’espanyola),
així com el motiu de l’exclusió dels aspi-
rants provisionalment exclosos.

Amb la publicació de la resolució que de-
clari aprovada la llista d’admesos i exclo-
sos es considerarà feta la corresponent no-
tificació a les persones interessades, als
efectes del que disposa l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

4.2 Termini de reclamacions contra la
llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos
en aquesta llista provisional podran formu-
lar, en el termini de deu dies hàbils a partir
de l’endemà de la publicació al DOGC de la
resolució que la declari aprovada, i davant
la Direcció General de Recursos del Siste-
ma Educatiu, les reclamacions que creguin
oportunes, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 71 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, per tal d’esmenar el defecte que
n’hagi motivat l’exclusió.

En cas que la persona interessada no es-
meni el defecte que n’hagi motivat l’exclu-
sió dins d’aquest termini, se la tindrà per
desistida de la seva sol·licitud, d’acord amb
el que disposa l’article 71.1 de l’esmentada
Llei 30/1992.

Igualment, els aspirants que adverteixin
errors en les seves dades personals podran
presentar la reclamació oportuna dins
d’aquest mateix termini per tal d’esmenar
la deficiència.

4.3 Estimació o desestimació de les re-
clamacions en la resolució definitiva d’ad-
mesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o es desestimaran en la resolució de la
Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu que declari aprovada la llista defi-
nitiva d’aspirants admesos i exclosos, que
es publicarà al DOGC en el termini que pre-
veu la base 6.1.1. En aquesta resolució s’in-
dicaran els llocs on s’exposarà al públic la
llista certificada completa dels aspirants ad-
mesos i exclosos que, en tot cas, s’haurà
d’exposar als mateixos llocs on s’hagi pu-
blicat la llista provisional d’admesos i exclo-
sos.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el jutjat conten-
ciós administratiu en el termini de dos me-
sos 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, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant el
director general de Recursos del Sistema
Educatiu 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú.

4.4 L’admissió no implica reconeixement
dels requisits exigits.

El fet de figurar en la llista d’admesos no
implica el reconeixement a les persones in-
teressades de la possessió dels requisits
exigits en el procediment d’adquisició de
noves especialitats definit en aquesta con-
vocatòria.

—5 Òrgans de selecció
5.1 Tribunals.
La selecció dels participants en els dife-

rents procediments selectius definits en
aquesta convocatòria serà realitzada pels
tribunals que a tals efectes nomenarà la Di-
recció General de Recursos del Sistema
Educatiu.

5.2 Nomenament.
Un cop publicada la llista provisional d’as-

pirants admesos i exclosos, la Direcció Ge-
neral de Recursos del Sistema Educatiu pro-
cedirà al nomenament dels tribunals que
hauran de jutjar el procediment d’adquisi-
ció de noves especialitats, i se’n farà públi-
ca la composició al DOGC amb anterioritat
a l’inici dels procediments selectius.

Es podran nomenar tants tribunals com
es consideri necessari per a cada especia-
litat.

5.3 Composició dels tribunals.
5.3.1 Tribunals del cos de mestres.
Els tribunals estaran constituïts per:
a) Un president, designat per la Direcció

General de Recursos del Sistema Educatiu
entre els funcionaris del cos d’inspectors
d’Educació, o del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa adscrits a llocs
de treball de la Inspecció d’Educació, o en-
tre els funcionaris en actiu a Catalunya de
qualsevol dels cossos docents.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris del cos
de mestres amb destinació a Catalunya que
tinguin reconeguda la capacitació per a l’es-
pecialitat corresponent, en servei actiu i que
ocupin un lloc de treball de la mateixa es-
pecialitat en centres docents o serveis edu-
catius de la comarca on hagi d’actuar el
tribunal. Si hi ha un nombre reduït de fun-
cionaris que reuneixin aquests requisits,
s’ampliarà l’àmbit territorial del sorteig, en
la mesura que sigui necessari.

5.3.2 Tribunals del cos de professors
d’ensenyament secundari.

Els tribunals estaran constituïts per:
a) Un president, designat per la Direcció

General de Recursos del Sistema Educatiu
entre els funcionaris del cos d’inspectors
d’Educació, o del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa adscrits a llocs
de treball de la Inspecció d’Educació, o en-
tre els funcionaris docents en servei actiu a
Catalunya dels cossos del grup A.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris amb
destinació a Catalunya del cos de catedrà-
tics d’ensenyament secundari i del cos de
professors d’ensenyament secundari, en
ambdós casos de l’especialitat correspo-
nent, en servei actiu i que ocupin un lloc de
treball de la mateixa especialitat en centres
docents o serveis educatius de la comarca
on hagi d’actuar el tribunal. Si hi ha un nom-

bre reduït de funcionaris que reuneixin
aquests requisits, s’ampliarà l’àmbit territo-
rial del sorteig, en la mesura que sigui ne-
cessari.

Quan l’àmbit territorial objecte del sorteig
ho permeti, el 25% dels vocals seran funci-
onaris de carrera en actiu del cos de cate-
dràtics d’ensenyament secundari.

5.3.3 Tribunals del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes.

Els tribunals estaran constituïts per:
a) Un president, designat per la Direcció

General de Recursos del Sistema Educatiu
entre els funcionaris del cos d’inspectors
d’Educació, o del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa adscrits a llocs
de treball de la Inspecció d’Educació, o en-
tre els funcionaris en actiu a Catalunya del
cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris amb
destinació a Catalunya del cos de catedrà-
tics d’escoles oficials d’idiomes i del cos de
professors d’escoles oficials d’idiomes, en
ambdós casos de l’especialitat correspo-
nent, en servei actiu i que ocupin un lloc de
treball de la mateixa especialitat en centres
docents o serveis educatius de la comarca
on hagi d’actuar el tribunal. Si hi ha un nom-
bre reduït de funcionaris que reuneixin
aquests requisits, s’ampliarà l’àmbit territo-
rial del sorteig, en la mesura que sigui ne-
cessari.

Quan l’àmbit territorial objecte del sorteig
ho permeti, el 25% dels vocals seran funci-
onaris de carrera en actiu del cos de cate-
dràtics d’escoles oficials d’idiomes.

5.3.4 Tribunals del cos de professors
d’arts plàstiques i disseny.

Els tribunals estaran constituïts per:
a) Un president, designat per la Direcció

General de Recursos del Sistema Educatiu
entre els funcionaris del cos d’inspectors
d’Educació, o del cos d’inspectors al servei
de l’Administració educativa adscrits a llocs
de treball de la Inspecció d’Educació, o en-
tre els funcionaris docents en servei actiu a
Catalunya dels cossos del grup A.

b) Quatre vocals, designats mitjançant
sorteig públic d’entre els funcionaris amb
destinació a Catalunya del cos de catedrà-
tics d’arts plàstiques i disseny i del cos de
professors d’arts plàstiques i disseny, en
ambdós casos de l’especialitat correspo-
nent, en servei actiu i que ocupin un lloc de
treball de la mateixa especialitat en centres
docents o serveis educatius de la comarca
on hagi d’actuar el tribunal. Si hi ha un nom-
bre reduït de funcionaris que reuneixin
aquests requisits, s’ampliarà l’àmbit territo-
rial del sorteig, en la mesura que sigui ne-
cessari.

Quan l’àmbit territorial objecte del sorteig
ho permeti, el 25% dels vocals seran funci-
onaris de carrera en actiu del cos de cate-
dràtics d’arts plàstiques i disseny.

5.3.5 Data del sorteig dels vocals dels tri-
bunals.

L’acte de sorteig dels membres dels tri-
bunals tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2007,
a les 10 hores, a la seu central del Depar-
tament d’Educació (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona).

5.3.6 Designació excepcional de vocals.
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Quan no hi hagi funcionaris docents en
servei actiu dels cossos a què s’ha fet es-
ment anteriorment en nombre suficient d’al-
guna de les especialitats de la convocatò-
ria, i també per a aquelles especialitats
l’índole de les quals així ho aconselli, els vo-
cals els designarà la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu, de conformi-
tat amb el que estableix aquesta base.

5.3.7 Principi d’especialitat en la desig-
nació dels tribunals.

En la designació dels tribunals es vetllarà
pel compliment del principi d’especialitat,
segons el qual almenys la majoria dels seus
membres hauran de ser titulars de l’especi-
alitat que s’hagi de jutjar. Quan això no si-
gui possible, els tribunals es podran com-
pletar amb funcionaris d’un altre cos i/o
especialitat, i en aquest cas es podran de-
signar assessors especialistes d’acord amb
la base 5.8 d’aquesta convocatòria.

En tot cas, la totalitat dels membres i dels
assessors dels tribunals hauran de pertà-
nyer a cossos d’igual o superior grup de
classificació que el que correspon al cos al
qual opten els aspirants.

5.3.8 Secretari dels tribunals.
Actuarà com a secretari el vocal amb

menys antiguitat en el cos, llevat que el tri-
bunal decideixi determinar-ho d’una altra
manera.

5.3.9 Tribunals suplents.
Per a cada tribunal titular es designarà, si

escau, pel mateix procediment, un tribunal
suplent.

5.4 Obligatorietat de participar en els òr-
gans de selecció.

La participació en els òrgans de selecció
té caràcter obligatori, de conformitat amb
el que disposa l’article 8.3 del Reglament
d’ingrés, accessos i adquisició de noves es-
pecialitats en els cossos docents que im-
parteixen els ensenyaments escolars del
sistema educatiu i en el cos d’inspectors
d’educació, aprovat pel Reial decret 334/
2004.

Seran dispensats de participar en els òr-
gans de selecció, i per tant no intervindran
com a candidats en l’acte de sorteig previst
a la base 5.3.3, els funcionaris següents: els
que ocupin els càrrecs unipersonals de go-
vern dels centres (director, secretari, cap
d’estudis, coordinador pedagògic i altres
càrrecs), els que prestin serveis a la seu
central del Departament d’Educació o en els
seus serveis territorials i els que gaudeixin
d’un permís de reducció de jornada.

5.5 Abstenció i recusació.
Si en qualsevol dels membres dels òrgans

de selecció concorren les circumstàncies
que assenyala l’article 28 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, aquest s’abstindrà
d’actuar; altrament, podrà ser recusat pels
aspirants en qualsevol moment, segons
preveu l’article 29 de la Llei esmentada.

Així mateix, s’hauran d’abstenir d’actuar
tots aquells membres que hagin realitzat tas-
ques de preparació d’aspirants per a l’in-
grés als cossos respectius en els cinc anys
anteriors a la publicació d’aquesta convo-
catòria.

Els presidents sol·licitaran dels membres
dels òrgans de selecció una declaració ex-

pressa segons la qual no es troben afectats
per les circumstàncies que es detallen en
els dos paràgrafs anteriors.

El termini per manifestar l’abstenció serà
de set dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació al DOGC de la resolució de no-
menament dels tribunals que hauran de va-
lorar els diferents procediments selectius.

La Direcció General de Recursos del Sis-
tema Educatiu publicarà al DOGC la resolu-
ció, si escau, de nomenament de nous
membres dels òrgans de selecció que hau-
ran de substituir aquells que hagin perdut la
seva condició de membre del tribunal per
alguna de les causes previstes en aquesta
base o per causa de força major.

5.6 Constitució de tribunals.
Amb la convocatòria prèvia dels presi-

dents es constituiran els tribunals, amb as-
sistència del president titular o, si escau, del
suplent i, almenys, de tres vocals, que se-
ran els titulars o, si hi manquen aquests, els
suplents.

Llevat que es donin circumstàncies ex-
cepcionals, l’apreciació de les quals corres-
pondrà a la Direcció General de Recursos
del Sistema Educatiu, un cop constituïts els
tribunals només podran actuar els membres
presents a l’acte de constitució, i n’hi haurà
prou amb l’assistència de tres d’ells per a
la validesa de les sessions.

La suplència dels presidents dels tribu-
nals l’autoritzarà la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu, i la dels vo-
cals titulars, el president que hagi d’actuar,
tenint en compte que la suplència haurà de
recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l’inici de
les proves algun tribunal no ha pogut cons-
tituir-se, després d’haver esgotat tots els
procediments previstos a tals efectes, la
Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu adoptarà les mesures procedents
per tal de garantir el dret dels aspirants a la
participació en el procediment selectiu.

5.7 Funcions dels tribunals.
a) Qualificar la prova de cadascun dels

aspirants que la realitzi amb apte o no apte.
b) Publicar la llista dels aspirants que han

obtingut la qualificació d’apte i elevar-la a la
Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu.

5.8 Incorporació d’assessors especialis-
tes.

Els tribunals podran proposar la incorpo-
ració d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a assessorar els membres del tri-
bunal en l’avaluació dels coneixements i
mèrits objecte de l’especialitat. La designa-
ció dels assessors, si escau, correspondrà
a la Direcció General de Recursos del Sis-
tema Educatiu.

5.9 Publicitat dels criteris de correcció.
Els tribunals faran públics els criteris de

correcció de la prova en els taulers d’anun-
cis on se celebri el procés selectiu almenys
amb una setmana d’antelació a l’inici de les
proves.

5.10 Procediment d’actuació.
El procediment d’actuació dels òrgans de

selecció s’ajustarà a la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

5.11 Mesures per als aspirants amb dis-
minucions.

Els tribunals qualificadors adoptaran les
mesures necessàries per tal que els aspi-
rants amb disminucions puguin disposar
d’oportunitats similars a les dels altres par-
ticipants per a la realització de les proves.

En aquest sentit s’establiran per a les per-
sones amb disminució que ho demanin en
les sol·licituds de participació les possibles
adaptacions de temps i mitjans materials per
a la seva realització.

Els tribunals decidiran sobre les peticions
d’adaptacions que s’efectuïn i podran re-
querir a la persona interessada, mitjançant
una entrevista personal o altres mitjans
adients, la informació que considerin neces-
sària per a l’adaptació sol·licitada. Així ma-
teix, també podrà demanar el corresponent
dictamen als equips multiprofessionals o
òrgans tècnics competents en relació amb
la procedència de l’esmentada adaptació.

A aquests efectes, es concedirà fins a un
terç més del temps fixat per realitzar la pro-
va de què es tracti.

5.12 Indemnitzacions i dietes.
Els òrgans de selecció que actuïn en el

procediment selectiu dels cossos de mes-
tres, de professors tècnics de formació pro-
fessional i de mestres de taller d’arts plàs-
tiques i disseny estaran inclosos dins la
categoria segona, als efectes que preveu el
Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC
núm. 1787, de 23.8.1993), de modificació
del Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de
regulació i actualització d’indemnitzacions
per raó de serveis a la Generalitat de Ca-
talunya, i de revisió dels imports de deter-
minades indemnitzacions.

Els òrgans de selecció que actuïn en el
procediment selectiu dels cossos de pro-
fessors d’ensenyament secundari, de pro-
fessors d’escoles oficials d’idiomes i de pro-
fessors d’arts plàstiques i disseny estaran
inclosos dintre de la categoria primera als
efectes que s’esmenten en el paràgraf an-
terior.

—6 Sistema de selecció
Segons estableix el títol V del Reglament

d’ingrés, accessos i adquisició de noves es-
pecialitats en els cossos docents que im-
parteixen els ensenyaments escolars del sis-
tema educatiu i en el cos d’inspectors
d’educació, aprovat pel Reial decret 334/
2004, el sistema de selecció consisteix en
una prova.

6.1 Inici i desenvolupament de la pro-
va.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l’ac-
te de presentació dels aspirants i l’inici de
la prova.

El procediment selectiu començarà el 3
de març de 2007, al matí, en què es realit-
zarà l’acte de presentació i l’inici de la pro-
va, la realització de la qual continuarà en dis-
sabtes posteriors.

Amb anterioritat al 3 de març de 2007 i
sempre amb set dies naturals d’antelació,
com a mínim, la Direcció General de Recur-
sos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC
la resolució que declari aprovada la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos. En
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aquesta resolució hauran de constar els
aspirants distribuïts per tribunals, així com
la data, l’hora i el lloc on es realitzaran l’ac-
te de presentació i l’inici de la prova.

6.1.2 Citació dels aspirants.
Els aspirants seran convocats per a cada

part del procediment selectiu mitjançant una
citació única. En seran exclosos els que no
hi compareguin personalment, llevat dels
casos excepcionals de força major deguda-
ment justificats i lliurement apreciats pel tri-
bunal.

A aquests efectes, els aspirants convo-
cats per a la realització d’una part de la
prova hauran de presentar-se davant el tri-
bunal en la data i a l’hora que s’indiquin a
la citació, amb el document nacional d’iden-
titat, els que posseeixin la nacionalitat es-
panyola, o el document oficial d’acreditació
d’identitat en l’Estat d’origen, els que tin-
guin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment
selectiu, no serà obligatòria la publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya dels anuncis successius de la ce-
lebració de la resta del procediment esmen-
tat. El tribunal farà públics aquests anuncis
en el local on s’estigui celebrant el proce-
diment selectiu, com a mínim, amb dotze
hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels
aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.
En l’ordre d’actuació dels aspirants es tin-

drà en compte el procediment selectiu pel
qual participen i, dins d’aquest, l’actuació
la iniciaran aquells el primer cognom dels
quals comenci per la lletra “D” de conformi-
tat amb el que disposa la Resolució GAP/
4250/2006, de 21 de desembre (DOGC
núm. 4789, de 29.12.2006), per la qual es
dóna publicitat al resultat del sorteig públic
per determinar l’ordre d’actuació dels aspi-
rants en els processos selectius que es re-
alitzin durant l’any 2007 per a l’ingrés a la
funció pública de la Generalitat de Ca-
talunya.

Els tribunals que no disposin d’aspirants
el primer cognom dels quals comenci amb
la lletra esmentada iniciaran l’ordre d’actu-
ació per la lletra o lletres següents.

El tribunal podrà requerir els aspirants en
qualsevol moment del procediment perquè
acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del
procediment selectiu arriba a coneixement
del tribunal que algun aspirant no reuneix
els requisits exigits per aquesta convocatò-
ria, el president, amb l’audiència prèvia a la
persona interessada, comunicarà a la Direc-
ció General de Recursos del Sistema Edu-
catiu, als efectes procedents, les inexacti-
tuds o les falsedats formulades per l’aspirant
en la sol·licitud d’admissió al procediment
selectiu, amb proposta d’exclusió. En
aquest cas, i fins al moment en què el con-
seller d’Educació dicti la resolució corres-
ponent, l’aspirant podrà continuar de ma-
nera condicional la seva participació en el
procediment selectiu.

Contra aquella resolució, l’aspirant podrà
interposar recurs contenciós administratiu
davant el jutjat contenciós administratiu en
el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva notificació, de conformitat
amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

També podran interposar potestativament
recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant el conseller d’Edu-
cació 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 ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Els tribunals tenen la facultat de poder ex-
cloure del procediment selectiu els aspirants
que realitzin qualsevol actuació de tipus
fraudulent durant la realització dels exerci-
cis.

6.2 Realització de la prova.
La prova consistirà en una exposició oral,

en dues parts i en sessió pública, d’un tema
del temari de l’especialitat a la qual s’opta,
triat per l’aspirant d’entre quatre trets a l’at-
zar per ell mateix.

L’exposició tindrà dues parts: la primera
ha de tractar els aspectes científics del tema
escollit; en la segona, l’aspirant ha de refe-
rir-se a la relació del tema amb el currícu-
lum oficial establert pel Departament d’Edu-
cació i amb el seu tractament didàctic:
s’assenyalarà la ubicació del tema dins la
programació dels ensenyaments de què es
tracti, i s’especificaran la motivació, la me-
todologia i la tècnica pedagògica que es pre-
veu utilitzar, i la seva justificació, i també els
exercicis pràctics i complementaris o pro-
blemes previstos que es creguin necessa-
ris. S’indicarà, igualment, el procediment
d’avaluació i recuperació. En finalitzar l’ex-
posició, l’aspirant lliurarà al tribunal el guió,
la bibliografia i els documents de suport que
cregui convenients d’acord amb el contin-
gut de la prova.

Amb aquesta finalitat, l’aspirant podrà es-
collir el nivell de l’alumnat sobre el qual es
realitzarà el supòsit didàctic esmentat.

En aquelles especialitats que consten a
l’annex 1 d’aquesta convocatòria, s’inclou-
ran en la prova qüestions de caràcter pràc-
tic d’acord amb les especificacions que es
determinen per a cada especialitat a l’es-
mentat annex 1. Per al desenvolupament
d’aquestes qüestions de caràcter pràctic els
aspirants disposaran d’un temps de dues
hores, exceptuant les especialitats l’índole
de les quals faci recomanable ampliar o dis-
minuir el període de temps esmentat a cri-
teri del tribunal (si aquest fos el cas, la
durada es determinaria a l’annex 1).

En les especialitats on s’incloguin qües-
tions de caràcter pràctic l’aspirant efectua-
rà la lectura d’aquesta part, llevat d’aque-
lles especialitats en les quals la naturalesa
dels exercicis no en faci recomanable la
lectura.

Finalitzada l’exposició oral, el tribunal po-
drà realitzar un debat amb l’aspirant sobre
el contingut de la seva intervenció.

Cadascun dels aspirants disposarà, com
a màxim, d’una hora per a l’exposició del
tema, el seu plantejament didàctic i la lec-
tura de la part pràctica, si escau. Quan el
tribunal decideixi debatre amb el candidat
sobre el contingut de la seva exposició,
aquest disposarà d’un temps addicional de
fins a 15 minuts.

Per a la preparació d’aquesta prova, l’as-

pirant romandrà incomunicat durant un
temps de dues hores, durant les quals po-
drà consultar el material que cregui oportú.

6.3 Temaris.
Els temaris sobre els quals versaran les

proves referides a aquest procediment se-
lectiu, per a les especialitats respectives,
seran, amb caràcter general, els que cons-
ten a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

6.4 Qualificació.
Cadascun dels aspirants serà qualificat

pel tribunal d’apte o no apte, i adquiriran la
nova especialitat únicament els aspirants
qualificats amb un apte.

Cada tribunal qualificador farà pública al
tauler d’anuncis del local on hagi actuat la
llista d’aspirants que han obtingut la quali-
ficació d’apte i elevarà l’esmentada proposta
a la Direcció General de Recursos del Sis-
tema Educatiu.

—7 Aspirants seleccionats
El Departament d’Educació, un cop feta

la comprovació que tots els aspirants qua-
lificats com a aptes reuneixen els requisits
exigits a la base 2 d’aquesta convocatòria
per participar en el procediment d’adquisi-
ció de noves especialitats, publicarà al
DOGC la resolució per la qual es declaren
aptes els aspirants, amb indicació de la nova
especialitat adquirida.

L’adquisició d’una nova especialitat no su-
posarà la pèrdua de l’anterior o anteriors es-
pecialitats que es posseeixen.

Els qui tinguin adquirida més d’una es-
pecialitat podran accedir a les places cor-
responents a qualsevol d’aquelles mitjan-
çant els mecanismes establerts per a la
provisió de llocs de treball dels funcionaris
docents, mantenint, en tots els casos, tots
els drets que els puguin correspondre inhe-
rents a la data efectiva de l’ingrés en el cos.

De conformitat amb el que disposa la dis-
posició addicional tretzena del Reial decret
2112/1998, de 20 d’octubre, que regula els
concursos de trasllats d’àmbit nacional per
a la provisió de places corresponents als
cossos docents, els aspirants del cos de
professors d’ensenyament secundari que
adquireixin una nova especialitat a través de
la participació en el procediment que es de-
fineix en aquest títol tindran preferència, per
una única vegada, per ser adscrits a places
de la nova especialitat adquirida en el cen-
tre on tinguin la seva destinació definitiva,
en ocasió de vacant.

La Direcció General de Recursos del Sis-
tema Educatiu expedirà als aspirants que
han adquirit una nova especialitat l’acredi-
tació corresponent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós ad-
ministratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

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

Barcelona, 29 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Especificacions, pautes i criteris relatius a
les qüestions de caràcter pràctic

Cos de mestres

Especialitat: educació primària, música
La prova constarà dels següents apartats:
a) Interpretació, amb instrument (aportat

per l’aspirant en cas que no sigui el piano),
d’una obra musical elegida pel tribunal d’en-
tre 2 proposades lliurement pel candidat.
L’obra ha de ser una peça sencera o un
moviment, mai una fracció més petita. La
durada de la interpretació no superarà els 4
minuts. En el cas dels opositors que triïn
cant, interpretaran l’obra a capella o acom-
panyant-se amb un instrument.

b) Interpretació vocal d’una cançó facili-
tada pel tribunal. L’aspirant tindrà 20 minuts
per preparar la peça, que serà interpretada
dues vegades sense acompanyament d’ins-
trument; la segona vegada, a més de la in-
terpretació, s’haurà d’acompanyar amb un
gest que indiqui l’entrada, la pulsació, el
caràcter i el final de la cançó. Es podrà dis-
posar d’un diapasó de forquilla aportat per
l’aspirant.

c) Anàlisi de la partitura d’una cançó
aportada pel tribunal (formal, estilística, di-
nàmica, textual, melodicotemàtica i rítmica)
i la seva aplicació pedagògica. S’ha de fer
referència als objectius didàctics, contin-
guts, activitats d’ensenyament-aprenentat-
ge, activitats d’avaluació, interdisciplinarie-
tat, competències bàsiques, temporització
i recursos materials. Cal fer un especial
esment a les activitats d’ensenyament-apre-
nentatge tot indicant l’ordre que es preveu
i l’atenció a la previsible diversitat de l’alum-
nat, tot justificant la proposta feta.

Aquest darrer apartat de l’anàlisi de la par-
titura d’una cançó es realitzarà en sessió
única i tindrà una durada màxima d’1 hora
i 30 minuts.

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

Especialitat: anàlisi i química industrial.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Representació esquemàtica i anàlisis d’un
procés de fabricació.

Activitats d’organització i gestió de la qua-
litat en les indústries de la família química i
en el laboratori d’anàlisi i control.

Processos de fabricació dels productes
farmacèutics, de plàstics i cautxús i de pas-
tes, papers i cartrons.

Activitats de control d’emissions a l’at-
mosfera i el tractament d’aigües residuals.

Organització/realització d’anàlisis per mè-
todes químics i instrumentals.

Organització/realització d’assajos i deter-
minacions microbiològiques.

Determinació i realització d’anàlisis i as-
sajos de control de qualitat de diferents pro-
ductes i materials.

Elaboració d’un preparat o forma farma-
cèutica.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres con-
tinguts; els coneixements o capacitats prè-
vies que ha de tenir l’alumnat per al desen-
volupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: assessoria i processos d’imat-
ge personal.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Identificació i descripció: dels compo-
nents d’un cosmètic i la seva funció, la for-
ma cosmètica esperada segons la formula-
ció donada, el tipus de cosmètic i/o la funció
per la qual ha estat dissenyat.

Resolució d’un o més supòsits pràctics,
on davant d’una sèrie de manifestacions o
característiques donades, cal determinar:
el diagnòstic, l’etiologia, els protocols
d’aplicació (incloent cosmetologia i apara-
tologia a emprar), la determinació de parà-
metres de qualitat del mateix, la previsió
davant determinades desviacions i la du-
rada prevista.

Identificació i interpretació d’imatges on
es mostren ítems relacionats amb el temari
de l’especialitat.

Resolució de exercicis relacionats amb
l’aparatologia emprada a l’especialitat, in-
cloent la identificació del principi de funci-
onament, uti l ització, contraindicacions,
manteniment i control de qualitat.

Descripció de tècniques i processos re-
lacionats amb l’especialitat.

Resolució de qüestions referents a l’or-
ganització i desenvolupament d’esdeveni-
ments i/o espectacles, així com dels suports
audiovisuals necessaris per fer-ne un enre-
gistrament gràfic.

Identificació i descripció de tots els ele-
ments implicats en l’adequació d’un perso-
natge a un determinat context històric.

Elaboració d’estratègies i recursos rela-
cionats amb l’atenció al client, promoció i
venda aplicables a una empresa de la famí-
lia d’imatge personal.

Elaboració d’un protocol d’assessora-
ment d’imatge global d’un client, personal
o corporativa, a partir de l’anàlisi inicial de
les seves característiques.

La justificació didàctica es pot referir a: la
ubicació del contingut pràctic en el currícu-
lum; la interrelació amb altres continguts; els
coneixements o capacitats prèvies que ha
de tenir l’alumnat per al desenvolupament
de l’activitat; els recursos necessaris; els cri-
teris i instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: construccions civils i edificaci-
ons.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Operacions topogràfiques. Planificació de
treballs de camp. Estacionament i orienta-
ció d’aparells. Replantejament de punts i
alinea-cions. Càlcul d’itineraris.

Urbanisme. Elaboració de propostes de
reparcel·lació. Càlcul d’aprofitaments resul-
tants.

Serveis de subministrament urbans i de
clavegueram. Definició en planta de xarxes
bàsiques. Indicació i situació d’elements.
Determinació de demandes. Definició de
perfils.

Projectes viaris. Definició d’alineacions i
perfils. Representació de seccions tipus. De-
terminació de volums de moviment de ter-
res. Representació de detalls constructius
d’elements. Planificació del desenvolupa-
ment de projectes.

Construcció d’edificis. Definició de solu-
cions constructives. Identificació dels ma-
terials. Representació de seccions construc-
tives de conjunt.

Estructures. Elaboració d’estats de càr-
regues. Determinació d’accions, esforços i
tensions. Dimensionament d’elements es-
tructurals.

Instal·lacions d’edificis. Definició en planta
i secció. Concreció d’esquemes de traçat,
ubicació i elements. Determinació de neces-
sitats.

Estudis de seguretat. Compleció d’estu-
dis de seguretat. Elaboració de plans de se-
guretat.

Amidaments i pressupostos. Compleció
d’estats d’amidaments. Definició de les uni-
tats, els redactats i els detalls. Realització
de planelles d’amidaments detallades. De-
terminació d’escandalls. Definició de la mà
d’obra, els materials i els mitjans auxiliars.
Ajustos dels pressupostos.

Organització, planificació i control d’obra.
Ajustos de planificacions. Elaboració de di-
agrames. Determinació dels recursos hu-
mans, materials i de maquinària. Organitza-
ció d’àmbits de treball. Concreció de les
ubicacions de les zones i els elements.

Les representacions gràfiques s’han de
realitzar en estacions de CAD.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres con-
tinguts; els coneixements o capacitats prè-
vies que ha de tenir l’alumnat per al desen-
volupament de l’activitat; els recursos
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necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: informàtica.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Aplicar les regles de la programació es-
tructurada en el disseny d’un algorisme amb
pseudocodi a partir d’un supòsit presentat
pel tribunal i adequat al nivell a impartir, així
com codificar el pseudocodi, d’un dels mò-
duls dissenyats en un llenguatge d’alt nivell
lliurement escollit per l’aspirant d’entre els
proposats pel tribunal.

Aplicar les regles de la programació ori-
entada a objectes en el disseny d’un algo-
risme amb pseudocodi a partir d’un supòsit
presentat pel tribunal i adequat al nivell a
impartir, així com codificar el pseudocodi,
d’un dels mòduls dissenyats en un llenguat-
ge orientat a objectes entre els proposats
pel tribunal.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres con-
tinguts; els coneixements o capacitats prè-
vies que ha de tenir l’alumnat per al desen-
volupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: organització i processos de
manteniment de vehicles.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Processos d’organització, planificació i
control en l’àrea d’electromecànica.

Processos d’organització, planificació i
control en l’àrea de carrosseria.

Verificacions i controls de sistemes elèc-
trics del vehicle.

Verificacions i controls de sistemes de se-
guretat i confort del vehicle.

Verificacions i controls del motor.
Processos de reparació de carrosseries.
Processos de reparació en els sistemes

elèctrics de vehicles.
Processos de gestió i logística del man-

teniment de vehicles.
Seguretat en el manteniment de vehicles.
El tribunal podrà demanar la justificació

del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres con-
tinguts; els coneixements o capacitats prè-
vies que ha de tenir l’alumnat per al desen-
volupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: organització i projectes de fa-
bricació mecànica.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Processos de fabricació, muntatge i re-
paració d’elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer ni-
vell de maquinària i equips.

Processos de gestió i control de qualitat del
procés de fabricació i del producte acabat.

Processos de tractaments tèrmics i su-
perficials en productes de fabricació mecà-
nica.

Processos de fosa d’elements de fabri-
cació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i
paràmetres de fabricació d’un producte de
fabricació mecànica.

Desenvolupar el projecte d’un producte
de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, au-
tomatismes elèctrics, pneumàtics i hidràu-
lics i de processos de producció, d’elements
de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació
mecànica.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres con-
tinguts; els coneixements o capacitats prè-
vies que ha de tenir l’alumnat per al desen-
volupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: organització i projectes de sis-
temes energètics.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb la
activitat docent.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: processos de producció
agrària.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb l’ac-
tivitat docent.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: processos indústria alimenta-
ria.

El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb l’ac-
tivitat docent.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: processos diagnòstics clínics i
productes ortoprotètics.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Realització de diferents tècniques de ges-
tió administrativa d’una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d’edu-
cació per la salut i vigilància epidemiològica
adaptades a casos simulats.

Identificació de característiques tècni-
ques, estructures anatòmiques, condicions
de posicionament i qualitat de la imatge en
registres gràfics del cos humà obtinguts mit-
jançant tècniques de tomografia computa-
da, ressonància magnètica i medicina nu-
clear.

Identificació d’equips de mesura de radi-
acions ionitzants i radioprotecció.

Resolució d’un cas pràctic on es realit-
zen mesures de dosi de radiacions ionitzants
s’identifica el risc i les mesures a prendre
segons legislació vigent.

Realització d’estudis de bioquímica clíni-
ca processant i analitzant mostres biològi-
ques humanes.

Identificació de materials, equips per la
fabricació, reparació d’ortesis i pròtesis den-
tofacials, aparells ortodònics i components
de pròtesi dentals de diferents tipus.

Determinació de paràmetres necessaris
per a exploració, detecció i enregistrament
de l’estat de salut/malaltia bucodental.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres con-
tinguts; els coneixements o capacitats prè-
vies que ha de tenir l’alumnat per al desen-
volupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: processos sanitaris.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Realització de diferents tècniques de ges-
tió administrativa d’una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d’edu-
cació per la salut i vigilància epidemiològica
adaptades a casos simulats.

Identificació de diferents mostres tissulars
i citològiques.

Elaboració de dietes adaptades a dife-
rents situacions individuals i col·lectives.



3465

Núm. 1122

Identificació, i codificació de dades clíni-
ques i no clíniques de la documentació sa-
nitària.

Determinació de paràmetres necessaris
per a exploració, detecció i enregistrament
de l’estat de salut/malaltia bucodental.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat per al desenvolupament de
l’activitat; els recursos necessaris; els crite-
ris i instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: processos i mitjans de comu-
nicació.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Resolució d’exercicis de caràcter numè-
ric relacionats amb els crèdits amb atribu-
ció docent de l’especialitat.

Identificar i definir característiques mate-
rials, tècniques i comunicatives, de produc-
tes audiovisuals.

Identificar i definir les especificacions dels
processos de producció necessaris per ob-
tenir productes audiovisuals, tant tècnica-
ment com econòmicament, a partir d’uns
requisits establerts.

Anàlisi de projectes audiovisuals, a partir
de les seves característiques tècniques, for-
mals i comunicatives.

Determinar, definir i/o realitzar els proce-
diments d’anàlisi, de mesura i d’assaig de
primeres matèries, de productes acabats i
de productes en procés, que assegurin la
qualitat de diferents productes propis de
l’especialitat (fotografia, vídeo, cinema, so,
productes multimèdia).

Elaborar llistats d’equips tècnics que con-
formen diferents espais de treball en pro-
duccions audiovisuals.

Realitzar esquemes d’il·luminació i d’in-
terconnexionat d’equips utilitzats en audio-
visualisme.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat per al desenvolupament de
l’activitat; els recursos necessaris; els crite-
ris i instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: sistemes electrònics.
El tribunal proposarà dues opcions de

prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Disseny i desenvolupament de productes
electrònics analògics.

Disseny i desenvolupament de productes
electrònics digitals i microprogramables.

Disseny, implantació i manteniment de sis-
temes informàtics monousuari, multiusuari.

Disseny, implantació i manteniment de sis-
temes telemàtics.

Organització, gestió, execució i manteni-
ment de sistemes de telecomunicació i in-
formàtics.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions de
telecomunicació i informàtica.

El tribunal podrà demanar la justificació del
treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubi-
cació del contingut pràctic en el currículum;
la interrelació amb altres continguts; els co-
neixements o capacitats prèvies que ha de
tenir l’alumnat per al desenvolupament de
l’activitat; els recursos necessaris; els crite-
ris i instruments d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: sistemes electrotècnics i auto-
màtics.

El tribunal proposarà dues opcions de
prova pràctica de les quals l’aspirant en
triarà una.

La prova consistirà en la realització d’una
prova pràctica o simulació o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb:

Desenvolupament i manteniment d’equips
i instal·lacions de distribució d’energia elèc-
trica.

Construcció i manteniment d’equips i
instal·lacions de distribució i proveïment
d’energia elèctrica en mitjana i baixa tensió.

Organització, gestió i manteniment de les
instal·lacions electrotècniques.

Organització, gestió i manteniment de sis-
temes automàtics.

Desenvolupament i manteniment de sis-
temes informàtics i de comunicació indus-
trial.

Desenvolupament i manteniment de sis-
temes automàtics de mesura i regulació per
a processos industrials.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions
electrotècniques i de sistemes automàtics.

El tribunal podrà demanar la justificació
del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es pot
referir a: la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres con-
tinguts; els coneixements o capacitats prè-
vies que ha de tenir l’alumnat per al desen-
volupament de l’activitat; els recursos
necessaris; els criteris i instruments d’ava-
luació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Especialitat: tecnologia.
La prova consistirà en la resolució de pro-

blemes i exercicis d’aplicació relacionats
amb el temari que regeix el procediment
d’ingrés, amb especial atenció a les noves
tecnologies de la informació i comunicació.
El tribunal decidirà sobre l’execució d’exer-
cicis a l’aula de tecnologia o, si correspon,
a l’aula d’informàtica.

El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats instru-
mentals manifestades.

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny

Especialitat: dibuix artístic i color.
Presentació, exposició i defensa d’una

unitat de programació d’un dels mòduls se-
güents que determinarà el tribunal: dibuix
artístic, dibuix artístic i projectes, expressi-
ons d’avantguarda, taller d’expressió del
llenguatge pictòric, taller de pintura orna-
mental aplicada al mur, tècniques d’expres-
sió gràfica, tècniques d’il·lustració. Projec-
tes d’il·lustració que corresponen a cicles
formatius d’arts plàstiques i disseny de grau
superior de les famílies professionals d’arts
aplicades al mur, disseny gràfic, disseny
d’interiors i tèxtils artístics.

A la unitat de programació hi ha de cons-
tar:

Justificació curricular amb referències a
la programació global del mòdul, objectius
didàctics, activitats d’ensenyament-apre-
nentatge, procediments d’avaluació i tem-
porització.

D’entre els exercicis pràctics proposats
com a activitats d’aprenentatge caldrà des-
envolupar-ne i executar-ne un, escollit pel
tribunal.

Per a la realització d’aquesta prova, les
persones aspirants disposaran d’un temps
superior a tres hores que serà determinat
pel tribunal així com també els estris i ma-
terials necessaris per realitzar-la.

Especialitat: disseny d’interiors.
Proposta i justificació d’una unitat de pro-

gramació d’un dels mòduls següents que
determinarà el tribunal:

Entorn natural, programació d’obres, pro-
jectes, projectes d’aparadorisme, d’arqui-
tectura efímera, d’elements de jardí, de mo-
blament, de projectes i direcció d’obres de
decoració.

Aquests mòduls corresponen a cicles for-
matius d’arts plàstiques i disseny de grau
superior de la família professional de disseny
d’interiors.

A la unitat de programació hi ha de cons-
tar:

Justificació curricular amb referències a
la programació global del mòdul, objectius
didàctics, activitats d’ensenyament-apre-
nentatge, procediments d’avaluació i tem-
porització.

D’entre els exercicis pràctics proposats
com a activitats d’aprenentatge caldrà des-
envolupar-ne i executar-ne un, escollit pel
tribunal.

Per a la realització d’aquesta prova, les
persones aspirants disposaran d’un temps
superior a tres hores que serà determinat
pel tribunal així com també els estris i ma-
terials necessaris per realitzar-la.

Especialitat: materials i tecnologia: disseny.
Proposta i justificació d’una unitat de pro-

gramació d’un dels mòduls següents que
determinarà el tribunal:

Materials i tècniques: enquadernació ar-
tística, materials i tècniques: teixits de ca-
lada, tecnologia i sistemes constructius,
tecnologia i sistemes constructius d’apa-
radorisme, d’arquitectura efímera, d’ele-
ments de jardí, de moblament, de projectes
i direcció d’obres de decoració.

Aquests mòduls corresponen a cicles for-
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matius d’arts plàstiques i disseny de grau
superior de les famílies professionals d’arts
aplicades al llibre, art tèxtil i disseny d’inte-
riors.

A la unitat de programació hi ha de cons-
tar:

Justificació curricular amb referències a
la programació global del mòdul, objectius
didàctics, activitats d’ensenyament-apre-
nentatge, procediments d’avaluació i tem-
porització.

D’entre els exercicis pràctics proposats
com a activitats d’aprenentatge caldrà des-
envolupar-ne i executar-ne un, escollit pel
tribunal.

Per a la realització d’aquesta prova, les
persones aspirants disposaran d’un temps
superior a tres hores que serà determinat
pel tribunal així com també els estris i ma-
terials necessaris per realitzar-la.

ANNEX 2

Temaris
En el procediment per a l’adquisició de

noves especialitats per a funcionaris docents
seran d’aplicació els temaris a què es refe-
reixen els annexos de les ordres que es re-
lacionen a continuació:

a) Annex 1 de l’Ordre de 9 de setembre
de 1993 (BOE núm. 226, de 21.9.1993), pel
que fa a les especialitats del cos de mes-
tres.

b) Annex 3 de l’Ordre de 9 de setembre
de 1993 (BOE núm. 226, de 21.9.1993), pel
que fa a les especialitats d’alemany, anglès,
biologia i geologia, filosofia, física i química,
francès, geografia i història, grec, italià, lla-
tí, llengua castellana i literatura, matemàti-
ques, psicologia i pedagogia i tecnologia.

c) Annex de l’Ordre de 16 de març de
1995 (DOGC núm. 2031, de 29.2.1995) pel
que fa a l’especialitat de llengua catalana i
literatura del cos de professors d’ensenya-
ment secundari.

d) Annex 1 de l’Ordre d’1 de febrer de
1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a
les especialitats d’economia, administració
d’empreses, anàlisi i química industrial, as-
sessoria i processos d’imatge personal,
construccions civils i edificacions, formació
i orientació laboral, informàtica, intervenció

sociocomunitària, organització i gestió co-
mercial, organització i processos de man-
teniment de vehicles, organització i projec-
tes de fabricació mecànica, organització i
projectes de sistemes energètics, proces-
sos de producció agrària, processos indús-
tria alimentària, processos de diagnòstic
clínic i productes ortoprotètics, processos
sanitaris, processos i mitjans de comunica-
ció, sistemes electrònics, sistemes electrò-
nics i automàtics del cos de professors d’en-
senyament secundari.

e) Annex 1 de l’Ordre de 22 de març de
2004 (BOE núm. 78, de 31.3.2004), pel que
fa a les especialitats de dibuix artístic i co-
lor, disseny d’interiors i materials i tecnolo-
gia: disseny del cos de professors d’arts
plàstiques i disseny.

f) Annex 6 de l’Ordre de 9 de setembre
de 1993 (BOE de 21.9.1993), pel que fa a
l’especialitat d’espanyol per a estrangers del
cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes.

ANNEX 3

Serveis territorials
Barcelona I (ciutat).
Av. Paral·lel, 71-73, 08004 de Barcelona,

tel. 93.443.95.00.
Barcelona II (comarques).
C. Casp, 15, 08010 de Barcelona, tel.

93.481.60.00.
Baix Llobregat.
C. Laureà Miró, 328-330, 08980 de Sant

Feliu de Llobregat, tel. 93.685.94.50.
Vallès Occidental.
Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202

de Sabadell, tel. 93.748.44.53.
Tarragona.
C. Sant Francesc, 7, 43003 de Tarra-

gona, tel. 977.25.14.40.
Lleida.
C. Pica d’Estats, 2, 25006 de Lleida, tel.

973.27.99.99.
Girona.
C. Ultònia, 13, 17002 de Girona, tel.

972.48.30.00.
Terres de l’Ebre.
C. Providència, 5-9, 43500 de Tortosa,

tel. 977.44.87.11.

(06.362.003)

EDICTE de 22 de desembre de 2006, pel
qual se sotmet a informació pública el pro-
jecte de Decret pel qual es regula el Catà-
leg de Qualif icacions Professionals de
Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de
Formació Professional.

El Departament d’Educació està tramitant
el projecte de Decret pel qual es regula el
Catàleg de Qualificacions Professionals de
Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de
Formació Professional.

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

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

Barcelona, 22 de desembre de 2006

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(06.356.071)


