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CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/2529/2006, de 19 de juliol, per la qual
s’autoritzen els programes de garantia so-
cial que es podran impartir durant el curs
2006-2007 (DOGC núm. 4686, pàg. 33978,
de 28.7.2006).

Atès que s’han observat errades al text
original de l’esmentada Resolució, tramès
al DOGC i publicat al número 4686, pàg.
33978, de 28.7.2006, se’n detallen les
oportunes correccions:

A la pàgina 33979, a la local itat de
Viladecans, on el centre organitzador és
l’Ajuntament de Viladecans, on diu:

“Perfil: (...) auxiliar en muntatges d’ins-
tal·lacions electrotècniques en edificis.”,
ha de dir:

“Perfil: (...) auxiliar en muntatges d’ins-
tal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.”.

A la pàgina 33980, on el centre organit-
zador és l’Escola de Perruqueria Colomer,
SCP, de la localitat de Barcelona, on diu:

“Codi: 08960215”,
ha de dir:

“Codi: 08065834”.

A la pàgina 33986, a la local itat de
Sabadell, on el centre organitzador és l’Ins-
titut Filles de Maria Auxiliadora, on diu:

“Perfil: auxiliar de muntador de tanca-
ments metàl·lics i PVC (...).”,
ha de dir:

“Perfil: auxiliar de fabricació mecànica i
d’ajust i soldadura (...).”.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.317.022)

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EDU/
474/2006, de 9 d’octubre, per la qual es
crea el preu públic per a la prestació del
servei de cursos d’actualització de conei-
xements i perfeccionament professional de
persones adultes a les escoles oficials d’idi-
omes del Departament d’Educació i Univer-
sitats (DOGC núm. 4741, pàg. 43000, de
17.10.2006).

Havent observat errades al text de l’es-
mentada Ordre, tramès al DOGC i publicat
al núm. 4741, pàg. 43000, de 17.10.2006,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 43000, article 4, paràgrafs se-
gon i tercer, on diu:

“L’exempció de la taxa...”,
ha de dir:

“L’exempció del preu públic...”.

Al mateix article 4, paràgraf quart, on diu:
“L’exempció de la taxa per a les víctimes

d’actes terroristes, així com per als seus
cònjuges i els seus familiars.”,
ha de dir:

“L’exempció del preu públic per a les víc-
times d’actes terroristes, així com per als
seus cònjuges i els seus fills.”.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.325.159)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDU/3368/2006, de 23 d’octubre, per la
qual es convoca la realització de les proves
per a l’obtenció dels títols de tècnic i tècnic
superior de determinats cicles formatius de
formació professional específica (DOGC
núm. 4749, pàg. 45074, de 27.10.2006).

Atès que s’ha observat una errada al text
original de la resolució esmentada, tramès
al DOGC i publicat al núm. 4749, pàg.
45074, de 27 d’octubre de 2006, se’n de-
talla la correcció oportuna.

A la pàgina 45082, on diu:
“IES Pedraforca.
”c. Enginyer Moncunill, 36.
”08905 L’Hospitalet de Llobregat.
”Tel. 93.334.48.50”;

ha de dir:
“IES Pedraforca.
”c. Enginyer Moncunill, 2.
”08905 L’Hospitalet de Llobregat.
”Tel. 93.449.47.14”.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.326.086)

RESOLUCIÓ EDU/4413/2006, de 28 de
desembre, per la qual es dóna publicitat a
l’Addenda al conveni de col·laboració entre
el Ministeri d’Educació i Ciència i el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a l’aplicació de diversos pro-
grames de suport a centres d’educació pri-
mària i d’educació secundària (Pla PROA),
durant l’any 2006.

S’ha signat una Addenda al conveni de
col·laboració entre el Ministeri d’Educació i
Ciència i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per a l’aplicació
de diversos programes de suport a centres
d’educació primària i d’educació secundà-
ria (Pla PROA), durant l’any 2006.

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, i de l’arti-
cle 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de
creació i regulació del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació, sobre la pu-
blicació al DOGC dels convenis de col·la-
boració amb l’Administració de l’Estat,

Resolc:

Fer pública l’Addenda al conveni de col·-
laboració entre el Ministeri d’Educació i Ci-
ència i el Departament d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya, per a l’aplicació de
diversos programes de suport a centres
d’educació primària i d’educació secundà-
ria (Pla PROA), durant l’any 2006, que es
transcriu com annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 28 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ADDENDA
al conveni de col·laboració entre el Ministe-
ri d’Educació i Ciència i el Departament
d’Educació i Universitats de la Generalitat
de Catalunya per a l’aplicació de diversos
programes de suport a centres d’educació
primària i d’educació secundària (Pla PROA),
durant l’any 2006

A Madrid, a 18 d’octubre de 2006

Reunits

D’una part l’Excma. senyora Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo, com a ministra
d’Educació i Ciència, nomenada per Reial
decret 464/2006, de 10 d’abril (BOE núm.
86, d’11.4.2006), en nom i representació de
l’Administració General de l’Estat.

D’altra part, l’Honorable senyor Joan
Manuel del Pozo i Àlvarez, conseller del De-
partament d’Educació i Universitats, en nom
i representació de la Generalitat de Ca-
talunya, d’acord amb les atribucions confe-
rides per la Llei 13/1989 de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.

Exposen

Que amb data dotze de desembre de
2005, el Ministeri d’Educació i Ciència i el
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya van subscriure un
Conveni per al desenvolupament de progra-
mes de suport a centres d’educació primà-
ria i d’educació secundària, en la clàusula
vuitena del qual es determinava el seu ca-
ràcter indefinit, excepte revisió o denúncia
expressa d’una de les parts, i la determina-
ció per períodes anuals de les actuacions
que en cada cas s’acordessin, mitjançant
la subscripció de la corresponent Addenda.

De conformitat amb això, ambdues parts
acorden que els programes de suport a cen-
tres d’educació primària i d’educació secun-
dària es desenvoluparan durant l’any 2006
d’acord amb les dades i les aportacions que
s’indiquen en les següents

Clàusules

Primera. Nombre de centres participants en
l’any 2006.

El Programa d’acompanyament escolar
es desenvoluparà en el segon i el tercer
trimestre del curs 2005-2006 en 34 centres
d’educació primària. En el primer trimestre
del curs 2006-2007 s’implantarà en 30
centres d’educació primària que juntament
amb els 34 del curs anterior constituiran un
total de 64 centres inclosos en el Programa
esmentat.

El Programa d’acompanyament escolar
es desenvoluparà en el segon i el tercer
trimestre del curs 2005-2006 en 20 centres
d’educació secundària. En el primer trimes-
tre del curs 2006-2007 s’implantarà en 16
centres d’educació secundària que junta-
ment amb els 20 del curs anterior constitui-
ran un total de 36 centres inclosos en el
Programa esmentat.

El Programa de suport i reforç escolar a
centres de secundària es desenvoluparà en
el segon i el tercer trimestre del curs 2005-
2006 en 21 centres d’educació secundària.
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En el primer trimestre del curs 2006-2007
s’implantarà en altres 14 centres d’educa-
ció secundària que, juntament als 21 del
curs anterior constituiran un total de 35
centres inclosos en el programa esmentat.

Segona. Aportacions econòmiques durant
l’any 2006.

a) Els compromisos d’aportació econò-
mica de les administracions signants per al
compliment del present Conveni, durant
l’any 2006 ascendeixen a un total de
4.036.800 euros.

b) El Ministeri d’Educació i Ciència apor-
tarà l’any 2006 la quantitat total de 2.018.400
euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
18.11.322G.450, del corresponent Pressu-
post de Despeses del Departament.

c) El Departament d’Educació i Universitats
de la Generalitat de Catalunya aportarà l’any
2006 la quantitat total de 2.018.400 euros, a
càrrec dels programes de despesa del Depar-
tament d’Educació i Universitats, de les apli-
cacions pressupostàries següents: EN03 D/
120000100/4210, EN03 D/121000100/4210,
EN02 D/226000800/4240, EN01 D/
131000100/1210, EN01 D/131000200/1210
i EN04 D/650000100/4210.

Tercera. Instrumentació del pagament.
El Ministeri d’Educació i Ciència procedi-

rà a transferir al Departament d’Educació i
Universitats de la Generalitat de Catalunya,
a la signatura de la present Addenda, el
seixanta-cinc per cent de l’aportació eco-
nòmica corresponent a l’any 2006, prevista
en la clàusula segona, apartat b) d’aquesta
Addenda. El trenta cinc per cent restant es
transferirà en el mes de setembre del pre-
sent any.

A efectes de la justificació del lliurament,
el Departament d’Educació i Universitats de
la Generalitat de Catalunya arreplegarà la
documentació corresponent al desenvolu-
pament dels programes i a la justificació de
la despesa, de conformitat amb allò esta-
blert per a les comunitats autònomes a l’ar-
ticle 86 de la Llei 47/2003, de 26 de no-
vembre de la Llei general pressupostària.

En l’execució dels programes seran d’apli-
cació les bases acordades en el Conveni
subscrit en data dotze de desembre de 2005.

Pel Ministeri d’Educació i Ciència,
la ministra d’Educació i Ciència
Signat: Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

Per la Generalitat de Catalunya,
el conseller d’Educació i Universitats
Signat: Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

(06.348.002)

RESOLUCIÓ EDU/24/2007, de 3 de gener,
per la qual es dóna publicitat al Conveni de
col·laboració entre el Ministeri d’Educació i
Ciència i el Departament d’Educació la Ge-
neralitat de Catalunya, per al desenvolupa-
ment d’un programa d’immersió lingüística.

S’ha signat un conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per al desenvolupament d’un
programa d’immersió lingüística.

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, i de l’arti-
cle 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de
creació i regulació del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació, sobre la pu-
blicació al DOGC dels convenis de col·-
laboració amb l’Administració de l’Estat,

Resolc:

Fer públic el Conveni de col·laboració, de
10 d’octubre de 2006, entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, per al
desenvolupament d’un programa d’immer-
sió lingüística, que es transcriu com annex
a aquesta Resolució.

Barcelona, 3 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Conveni
de col·laboració entre el Ministeri d’Educa-
ció i Ciència i el Departament d’Educació i
Universitats de la Generalitat de Catalunya
per al desenvolupament d’un programa
d’immersió lingüística

A Madrid, a 10 d’octubre de 2006

D’una part, Dña. Mercedes Cabrera Cal-
vo-Sotelo, ministra d’Educació i Ciència, en
virtut del Reial decret 464/2006, de 10
d’abril, i fent ús de la competència establerta
en la disposició addicional tretzena de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

D’altra part, el senyor Joan Manuel del
Pozo i Àlvarez, conseller del Departament
d’Educació i Universitats, en nom i repre-
sentació de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb les atribucions conferides per
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

Ambdues parts, en la representació que
ostenten, es reconeixen mútuament plena
capacitat per a l’atorgament del present
Conveni, i exposen:

Que l’article 149.1.30, de la Constitució
espanyola estableix la competència exclu-
siva de l’Estat sobre la regulació de les
condicions d’obtenció, expedició i homolo-
gació de títols acadèmics i professionals i
normes bàsiques per al desenvolupament
de l’article 27 de la Constitució, a fi de
garantir el compliment de les obligacions
dels poders públics en aquesta matèria.

Que l’article 44.2 de la Llei orgànica 6/
2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, estableix que
els poders públics han de promoure el co-
neixement suficient d’una tercera llengua en
finalitzar l’ensenyament obligatori, i l’article
131 de l’esmentada Llei orgànica reconeix
la competència de la Generalitat en relació

amb el règim de foment de l’estudi, de be-
ques i d’ajuts.

Que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, estableix que l’Estat, en col·la-
boració amb les comunitats autònomes,
promourà programes de cooperació territo-
rial orientats a assolir objectius educatius
d’interès general, enfortir les competències
bàsiques dels estudiants, afavorir el conei-
xement i l’estima per part de l’alumnat de la
riquesa cultural i lingüística de les diferents
comunitats, així com contribuir a la solida-
ritat interterritorial i a l’equilibri territorial en
la compensació de desigualtats.

Que ambdues parts coincideixen en l’ob-
jectiu de dur a terme un programa d’immer-
sió lingüística dirigit a alumnes d’ensenya-
ment primari, amb la finalitat de consolidar
l’aprenentatge de la llengua anglesa, fomen-
tar els aspectes pràctics d’aquest idioma i
completar la labor del professor a l’aula,
durant el període lectiu del curs escolar.

Per tot això, el Ministeri d’Educació i Ci-
ència i el Departament d’Educació i Univer-
sitats de la Generalitat de Catalunya, prèvia
aprovació de la Comissió Delegada del
Govern per a Política Autonòmica, subscri-
uen el present Conveni per al desenvolupa-
ment del Programa d’Immersió Lingüística,
durant el curs 2006-2007 i als efectes de la
convocatòria d’ajuts destinats a alumnes de
6è d’educació primària per al desenvolupa-
ment d’un programa d’immersió lingüística
durant el curs 2006-2007, de conformitat
amb les següents clàusules:

Primera
Objecte

El present Conveni té per objecte establir
els mecanismes de col·laboració necessa-
ris entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el
Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb les
especificacions contingudes en el conveni
per a dur a terme un Programa d’Immersió
Lingüística si bé, d’acord amb allò establert
a la clàusula següent, aquest Conveni no
implicarà transferència directa per part del
Ministeri al Departament d’Educació i Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya ni
cap finançament per part del Departament
d’Educació i Universitats, tret del que es
pogués derivar dels trasllats que s’indiquen
a la clàusula segona, apartat c), dels com-
promisos del Departament d’Educació i
Universitats.

Segona
Compromisos i activitats

Correspondrà al Ministeri d’Educació i Ci-
ència:

a) L’organització de les activitats educa-
tives dels alumnes participants, que tindran
lloc en règim d’internat durant una setmana
de durada, en instal·lacions situades en
diferents punts de la geografia espanyola i
proporcionades per la/es empresa/es que
aquest Ministeri contractarà per a la pres-
tació de tots els serveis requerits durant l’es-
tada dels grups assistents, segons allò es-
tablert a la normativa vigent en matèria de
contractació administrativa.

D’acord amb el que s’ha exposat, l’acti-
vitat es durà a terme inicialment en el perí-
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ode comprès entre el 15 d’octubre i el 25
de novembre de 2006.

b) Proporcionar el material pedagògic ne-
cessari per a la realització de les activitats
que es programin.

c) Contractar un equip de personal es-
pecialitzat encarregat de dur a terme les
activitats i que actuarà conjuntament amb
els professors que acompanyin els alumnes
participants.

d) La supervisió de les activitats que es
desenvolupin en el Programa.

e) La inclusió de tots els participants en
la Pòlissa d’Assegurança d’Accidents i de
Responsabilitat Civil que el Ministeri d’Edu-
cació contracta per als diferents Programes
de Cooperació Territorial.

Correspondrà al Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat:

a) Col·laborar en la difusió i coneixement
del Programa a Catalunya.

b) Seleccionar els grups assistents inte-
grats per 25 alumnes, juntament amb un o
dos professors acompanyants. La selecció
s’efectuarà tenint en compte la qualitat del
projecte de participació presentat per cada
centre sol·licitant, valorant-se el contingut
pedagògic del mateix i la seva utilitat per a
la consecució dels objectius programats per
a l’aprenentatge de la llengua anglesa en
aquest nivell educatiu. Així mateix, es tindran
en compte les possibilitats reals d’aplicació,
el caràcter innovador del projecte, la seva
utilitat per a motivar els alumnes i la seva
connexió amb el treball a l’aula, previ i pos-
terior a l’assistència del grup. D’altra banda,
es tindran en compte les característiques so-
cioeconòmiques de la zona on estigui situat
el centre, a fi de donar prioritat a alumnes
amb menors oportunitats per raons econò-
miques, culturals o ambientals. Els alumnes
estaran acompanyats per un o dos profes-
sors d’entre els que els imparteixen classe
habitualment, que prepararan l’activitat prè-
viament amb els alumnes, vetllaran per l’apro-
fitament pedagògic i didàctic del programa i
seran responsables dels seus alumnes.

c) Organitzar el trasllat dels grups d’alum-
nes fins al lloc o llocs on es desenvolupin
les activitats. A aquests efectes, podran
establir el mètode de finançament que con-
siderin més convenient –dins de l’àmbit de
la pròpia Comunitat Autònoma–.

Tercera
Comissió Mixta

A fi de realitzar el seguiment i l’avaluació
de l’activitat, així com la interpretació del pre-
sent Conveni, ambdues parts convenen la
constitució d’una Comissió Mixta paritària,
composta de sis membres, tres dels quals
seran designats pel Departament d’Educa-
ció i  Universitats de la General i tat de
Catalunya dos pel Ministeri d’Educació i Ci-
ència i un per la Delegació del Govern a la
Comunitat de Catalunya. La Comissió Mixta
es reunirà quan una de les parts ho sol·liciti.

La difusió de la realització de les activi-
tats del Programa descrit es portarà a ter-
me conjuntament, citant-se necessàriament
i expressa aquest Conveni.

Quarta
Vigència

El present Conveni entrarà en vigor l’en-
demà de la seva signatura, i serà vigent als

efectes de la convocatòria d’ajuts destinats
a alumnes de 6è d’educació primària per al
desenvolupament d’un programa d’immer-
sió lingüística durant el curs 2006-2007.

Cinquena
Causes de resolució

No obstant la vigència establerta en la clàu-
sula anterior, serà causa d’extinció l’incom-
pliment del Conveni per qualsevol de les parts
amb els efectes legals que això comporta.

Sisena
Jurisdicció

Atesa la naturalesa administrativa d’aquest
Conveni, l’ordre jurisdiccional contenciós ad-
ministratiu serà el competent per a resoldre
les qüestions litigioses que poguessin susci-
tar-se entre les parts durant l’execució del
mateix

I perquè així consti, i en prova de confor-
mitat amb tot el que s’ha estipulat, se signa
aquest Conveni per ambdues parts.

Pel Ministeri d’Educació i Ciència,
La ministra d’Educació i Ciència
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

Per la Generalitat de Catalunya,
El conseller d’Educació i Universitats
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

(06.354.133)

RESOLUCIÓ EDU/25/2007, de 3 de gener,
per la qual es dóna publicitat al Conveni de
col·laboració entre el Ministeri d’Educació i
Ciència i la Generalitat de Catalunya, per a
la gestió de les beques i ajuts a l’estudi
corresponents al curs acadèmic 2006-2007.

S’ha signat un conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Educació i Ciència i la
Generalitat de Catalunya, per a la gestió de
les beques i ajuts a l’estudi corresponents
al curs acadèmic 2006-2007.

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, i de l’arti-
cle 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de
creació i regulació del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació, sobre la pu-
blicació al DOGC dels convenis de col·-
laboració amb l’Administració de l’Estat,

Resolc:

Fer públic el Conveni de col·laboració, de
5 d’octubre de 2006, entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i la Generalitat de
Catalunya, per a la gestió de les beques i
ajuts a l’estudi corresponents al curs aca-
dèmic 2006-2007, que es transcriu com
annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 3 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Conveni
de col·laboració entre el Ministeri d’Educa-
ció i Ciència i la Generalitat de Catalunya, per

a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi
corresponents al curs acadèmic 2006-2007

Madrid, 5 d’octubre de 2006

Reunits

D’una banda, la senyora Mercedes Ca-
brera Calvo-Sotelo, ministra d’Educació i
Ciència; en virtut del Reial decret 464/2006,
de 10 d’abril, i fent ús de la competència
establerta en la disposició addicional tret-
zena de la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

De l’altra, el senyor Joan Manuel del Pozo
i Àlvarez, conseller del Departament d’Edu-
cació i Universitats, de la Generalitat de Ca-
talunya,

Reconeixent-se que ostenten capacitat
per formular aquest Conveni exposen:

1. Que l’article 27 de la Constitució es-
panyola estableix en els seus apartats 1 i 5
que “Tots tenen dret a l’educació” i que “Els
poders públics garanteixen el dret de tots a
l’educació mitjançant una programació ge-
neral de l’ensenyament, amb participació
efectiva de tots els sectors afectats i la cre-
ació de centres docents”. Per tal de fer
efectiu aquest dret les lleis orgàniques dic-
tades en desenvolupament de l’article es-
mentat contenen regulacions concretes
sobre el sistema de beques o ajuts a l’es-
tudi. En aquest sentit l’article 83 de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
(LOE), disposa que “Per garantir la igualtat
de totes les persones en l’exercici del dret
a l’educació, els estudiants amb condicions
socioeconòmiques desfavorables tindran
dret a obtenir beques i ajuts a l’estudi... L’Es-
tat establirà, amb càrrec als seus pressu-
postos generals, un sistema general de be-
ques i ajuts a l’estudi, amb la finalitat de què
totes les persones, independentment del
seu lloc de residència, gaudeixin de les
mateixes condicions en l’exercici del dret a
l’educació.”

2. Que, segons el que disposa l’article
131.3 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, correspon a la Generalitat de
Catalunya, en matèria d’ensenyament no
universitari, amb relació als ensenyaments
obligatoris i no obligatoris que condueixen
a l’obtenció d’un títol acadèmic o professi-
onal amb validesa a tot l’Estat i amb relació
als ensenyaments d’educació infantil, “res-
pectant els aspectes essencials del dret a
l’educació i a la llibertat d’ensenyament en
matèria d’ensenyament no universitari i
d’acord amb el  que disposa l ’ar t ic le
149.1.30 de la Constitució, la competència
compartida que inclou en tot cas: [...] d) el
règim de foment de l’estudi, de beques i
d’ajuts estatals”.

Així mateix, de conformitat amb el que es-
tableix l’article 172.1 de la Llei orgànica es-
mentada, “correspon a la Generalitat, en
matèria d’ensenyament universitari, sens
perjudici de l’autonomia universitària, la
competència exclusiva sobre: [...] g) [...] la
regulació i la gestió dels fons estatals en
matèria de beques i ajuts a la formació uni-
versitària i, si escau, la regulació i la gestió
dels fons estatals en aquesta matèria”.
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3. Que resulta necessari adequar a la ju-
risprudència emanada del Tribunal Consti-
tucional, concretada en la seva Sentència
188/2001, l’actual règim de gestió del sis-
tema de les beques i ajuts a l’estudi, i con-
solidar un sistema en el qual, juntament amb
el reconeixement de les competències de
les comunitats autònomes, quedin garantits
els principis d’igualtat d’oportunitats i de so-
lidaritat i l’accés de tots els ciutadans a l’en-
senyament en condicions d’igualtat, amb in-
dependència del seu lloc de residència.

4. Que mentre es procedeix a realitzar la
corresponent modificació del Reial decret
2298/1983, de 28 de juliol, pel qual es re-
gula el sistema de beques i altres ajuts a
l’estudi de caràcter personalitzat, actual-
ment vigent, i amb la finalitat que la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya pugui exercir
les seves competències en la matèria, el
Ministeri d’Educació i Ciència i la Generali-
tat de Catalunya acorden subscriure aquest
Conveni de col·laboració per a la concessió
i pagament de beques i ajuts a l’estudi cor-
responents al curs acadèmic 2006-2007,
d’acord amb les següents clàusules:

Primera
El Ministeri d’Educació i Ciència i el De-

partament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, col·laboraran en
el procés de gestió de les beques i ajuts a
l’estudi del curs 2006-2007, en els termes
que estableix aquest Conveni.

L’àmbit material d’aquesta col·laboració
comprèn la gestió, concessió i pagament de
les beques i ajuts per cursar estudis reglats
que es concedeixin a qui segueixi els seus
estudis i tingui el seu domicili familiar a
Catalunya sigui quina sigui la seva naciona-
litat.

S’inclouen expressament les següents
beques i ajuts:

Ajuts per a alumnes de segon cicle d’edu-
cació infantil.

Ajuts per a alumnes amb necessitat es-
pecífica de suport educatiu.

Beques de caràcter general per a alum-
nes de nivells posteriors a l’ensenyament
obligatori que cursin estudis a la seva prò-
pia Comunitat Autònoma.

Beques per a alumnes que inicien estu-
dis universitaris a la seva pròpia Comunitat
Autònoma.

Beques de col·laboració.
Beques destinades a estudiants de la Uni-

versitat Oberta de Catalunya.
Compensació a les universitats pels preus

públics no percebuts pels becaris que ha-
gin obtingut ajuts de matrícula.

Així mateix, s’inclou el pagament de les
ajudes per a l’adquisició de llibres i material
didàctic per als alumnes d’educació primà-
ria i educació secundària obligatòria.

S’exclouen expressament de l’àmbit
d’aplicació d’aquest Conveni les beques de
mobilitat intercomunitària, les beques Sène-
ca i les destinades als alumnes matriculats
a la Universitat Nacional d’Educació a Dis-
tància i el Centre per a la Innovació i Des-
envolupament de l’Educació a Distància.

Segona
Per al curs acadèmic 2006-2007 el Minis-

teri d’Educació i Ciència convocarà les be-

ques i ajuts a l’estudi que es financen amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

Tercera
D’acord amb els requisits que estableix

la convocatòria estatal, i segons el procedi-
ment que estable ix la Genera l i tat  de
Catalunya, els organismes competents
d’aquesta procediran a la selecció, adjudi-
cació provisional i definitiva i pagament de
les beques i ajuts a l’estudi de l’àmbit ma-
terial previst a la clàusula primera, així com
a la corresponent inspecció, verificació,
control i, en el seu cas, resolució dels re-
cursos administratius que es puguin inter-
posar.

Quarta
El finançament de les beques i ajuts es

farà pel Ministeri d’Educació i Ciència amb
càrrec als corresponents crèdits pressupos-
taris consignats al programa de Beques i
Ajuts a l’Estudi.

Cinquena
1. El Ministeri d’Educació i Ciència trans-

ferirà a la Generalitat de Catalunya, a compte
de l’import total de cada convocatòria, el
90% del cost de les beques a què fa refe-
rència la clàusula primera d’aquest Conveni
en el curs 2005-2006 incrementat en un 3%.

2. La transferència es realitzarà en dos
terminis:

La primera es durà a terme durant el pri-
mer trimestre del curs 2006-2007 i com-
prendrà, al menys, del 50% de l’import a
què fa referència el paràgraf 1 anterior.

Durant el segon trimestre del curs 2006-
2007 es transferirà la quantia que resti fins
a completar el percentatge previst al parà-
graf 1. En aquest lliurament es procedirà a
compensar el saldo que resulti de l’execu-
ció del conveni corresponent al curs 2005-
2006.

3. Els òrgans competents de la Genera-
litat de Catalunya comunicaran al Ministeri
d’Educació i Ciència l’import a què ascen-
deixen les beques i ajuts adjudicades pro-
visionalment als efectes de l’eventual apli-
cació de la fórmula per donar prioritat als
beneficiaris de la convocatòria correspo-
nent.

4. Rebuda aquesta documentació, el Mi-
nisteri d’Educació i Ciència liquidarà a la Ge-
neralitat de Catalunya, l’import que resti de
les beques i ajuts que s’hagin de concedir.
Tot seguit, la Generalitat de Catalunya re-
soldrà la convocatòria mitjançant l’adjudi-
cació definitiva de les beques i ajuts, Així
mateix, la Generalitat de Catalunya abona-
rà la quantia concedida als respectius be-
neficiaris.

Sisena
El Ministeri d’Educació i Ciència facilitarà

als òrgans que determini la Generalitat de Ca-
talunya un total de 64 auxiliars administra-
tius que col·laboraran per donar suport a la
gestió de les beques a què es refereix aquest
Conveni durant tres mesos i mig a l’any 2006
i una dedicació de 25 hores setmanals.

Setena
Els òrgans competents de la Generalitat

de Catalunya trametran al Ministeri d’Edu-

cació i Ciència un estat d’execució dels lliu-
raments, indicant les quanties totals de
compromisos de crèdits, les obligacions
reconegudes i pagaments realitzats corres-
ponents a cada convocatòria del curs 2006-
2007 detallat per a cadascuna de les apli-
cacions pressupostàries del pressupost de
despeses de l’Estat, en el termini de dos
mesos des de la data del lliurament.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya
facilitarà al Ministeri d’Educació i Ciència les
dades necessàries per la seva inclusió a la
pàgina web http://www.mec.es així com per
al manteniment d’un registre de beneficiaris
i de l’estadística amb finalitats estatals.

Vuitena
A l’acord de traspassos que s’aprovi per

l’assumpció per la Generalitat de Catalunya
amb caràcter definitiu de la gestió de les
beques i ajuts a l’estudi s’inclourà, com a
lliurament per una sola vegada i sense inte-
grar-se en el cost efectiu, l’import corres-
ponent al cost de les despeses de gestió
que preveu aquest Conveni. En tot cas, el
Ministeri compensarà a la Generalitat de
Catalunya abans de finalitzar l’exercici 2007
per totes les despeses que, de conformitat
amb el vigent sistema de càlcul del cost
efectiu, suposa la gestió prevista a aquest
conveni.

Novena
Per al seguiment de l’execució d’aquest

Conveni, es crea una comissió mixta inte-
grada per tres representants de la Adminis-
tració General de l’Estat, designats pel se-
cretari general d’Educació, un dels quals ha
de pertànyer a la Delegació del Govern a
Catalunya, i tres representants de la Gene-
ralitat de Catalunya, designats pel conseller
d’Educació i Universitats.

Desena
El règim jurídic aplicable a aquest Conve-

ni és el que estableixen els articles 6 i 8 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i de procediment administratiu comú.

Onzena
La resolució de les controvèrsies que es

puguin plantejar sobre la interpretació i exe-
cució d’aquest Conveni s’han de resoldre
de mutu acord entre les parts en el si de la
Comissió a què fa referència la clàusula
novena. Si no s’arriba a un acord, les con-
trovèrsies es resoldran de conformitat amb
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Dotzena
La vigència d’aquest Conveni es fixa fins

a la liquidació definitiva de les obligacions
que s’hi recullen. Tanmateix, es podrà re-
soldre el Conveni per mutu acord de les
parts, per incompliment de les clàusules o
per denúncia de qualsevol de les parts for-
mulada amb una antelació mínima de sis
mesos a la data en què es vol deixar sense
efecte.

I en prova de conformitat les parts signen
en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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Per la Generalitat de Catalunya
El conseller d’Educació i Universitats
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Pel Ministeri d’Educació i Ciència
La ministra d’Educació i Ciència
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

(06.354.142)

RESOLUCIÓ EDU/26/2007, d’11 de gener,
de delegació de competències de la perso-
na titular de la Secretaria General en diver-
sos 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 9 de gener
de 2007,

Resolc:

Article 1
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 la competència següent:

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 d’aquest perso-
nal.

Article 2
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 3
Les resolucions que s’adoptin per dele-

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

Article 4
Les delegacions de facultats que estableix

aquesta Resolució podran ser revocades en
qualsevol moment.

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor el ma-
teix dia de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de gener de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.010.002)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDU/2076/2006, de 9 de juny, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Sagrat
Cor-Diputació, de Barcelona (DOGC núm.
4660, pàg. 27825, de 22.6.2006).

Atès que s’ha observat una errada en el
text català i castellà de l’esmentada Reso-
lució, tramès al DOGC i publicat al núm.
4660, pàg. 27825, de 22.6.2006, se’n de-
talla l’oportuna correcció:

A la pàgina 27825, a l’annex de la Reso-
lució, on diu:

“S’autoritza l’ampliació de 2 unitats amb
capacitat per a 70 llocs escolars de la mo-
dalitat d’humanitats i ciències socials, amb
efectes a la fi del curs 2006-2007.”

ha de dir:
“S’autoritza l’ampliació de 2 unitats amb

capacitat per a 70 llocs escolars de la mo-
dalitat d’humanitats i ciències socials dels
ensenyaments de batxillerat, amb efectes a
partir de l’inici el curs 2006-2007.”

Barcelona, 28 de desembre de 2006

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

(06.348.005)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/3461/2006, de 30 d’octubre, per la
qual es reconeixen determinats centres de
formació de persones adultes per dur a ter-
me, amb caràcter experimental, la formació
per a les proves d’accés als cicles forma-
tius de formació professional (DOGC núm.
4755, pàg. 46518, de 7.11.2006).

Atès que s’han observat errades al text de
la Resolució esmentada, publicat al DOGC
núm. 4755, pàg. 46518, de 7.11.2006, se’n
detallen les correccions oportunes.

A la pàgina 46518, annex 1, apartat a),
de Formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà, dins de la
relació de centres dels Serveis Territorials de
Tarragona, cal afegir-hi el centre següent:

“Codi: 43008882.
”Denominació: Marta Mata.
”Municipi: Reus.
”Nombre de grups: 3”.

A la pàgina 46519, annex 1, apartat b),
de Formació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior, dins de la
relació de centres dels Serveis Territorials de
Tarragona, on diu:

“Codi: 43008882.
”Denominació: Marta Mata.
”Municipi: Tarragona.
”Nombre de grups: 2”.

ha de dir:
“Codi: 43008882.
”Denominació: Marta Mata.
”Municipi: Reus.
”Nombre de grups: 2”.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

Francesc Vidal i Pla
Secretari general

(06.328.117)

RESOLUCIÓ EDU/67/2007, de 12 de ge-
ner, per la qual es revoquen parcialment les
subvencions destinades a l’escolarització
d’infants de zero a tres anys en centres de
titularitat privada sense finalitat de lucre.

Per la Resolució EDC/3646/2005, de 21
de desembre, es va resoldre el concurs
públic per a la concessió de subvencions
destinades a l’escolarització d’infants de
zero a tres anys en centres de titularitat
privada sense finalitat de lucre (DOGC núm.
4540, de 30.12.2005).

D’acord amb l’article 99 del text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, és causa de revocació de les
subvencions, l’incompliment de l’obligació
de justificació per part dels beneficiaris.

Atès que s’han comprovat deficiències en
la justificació de la destinació de les sub-
vencions de diversos centres, cal revocar
parcialment aquestes subvencions, abans
d’efectuar el seu pagament, per tal d’ade-
quar-les a les quantitats correctament jus-
tificades.

Per tant, en aplicació de la normativa es-
mentada, i a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Revocar parcialment diverses subvenci-
ons atorgades per la Resolució EDC/3646/
2005, de 21 de desembre, per la qual es
resol el 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,
en el sentit que s’especifica en l’annex
d’aquesta Resolució, atès que els centres
han justificat de manera incompleta o incor-
recta les subvencions indicades.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa 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, 12 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX

SA: subvenció atorgada per la Resolució
EDC/3646/2005, de 21 de desembre.
SD: subvenció definit ivament atorgada
d’acord amb les justificacions presentades
pel centre.

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08003041.
SA: 28.700,00 euros.
SD: 28.256,16 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
SA: 31.500,00 euros.
SD: 30.660,00 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Madre Teresa.
Codi: 08049634.
SA: 49.000,00 euros.
SD: 45.194,00 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Quitxalla.
Codi: 08049877.
SA: 42.700,00 euros.
SD: 41.741,28 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santa Eulàlia.
Codi: 08050879.
SA: 26.600,00 euros.
SD: 25.916,00 euros.

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Aiguafreda (Osona).
Denominació: Natzaret.
Codi: 08057527.
SA: 21.000,00 euros.
SD: 19.248,90 euros.

Serveis territorials: Lleida.
Municipi: Cervera (Segarra).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25001308.
SA: 29.400,00 euros
SD: 25.900,00 euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Sant Jaume.
Codi: 25002623.
SA: 24.500,00 euros.
SD: 23.800,00 euros.

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Sant Jordi.
Codi: 43007907.
SA: 42.000,00 euros.
SD: 41.423,13 euros.

Municipi: Valls (Alt Camp).
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43010682.
SA: 26.600,00
SD: 25.270,00

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: Mare Natura.
Codi: 43009266.
SA: 78.400.00 euros.
SD: 77.640,84 euros.

(06.363.034)

RESOLUCIÓ EDU/42/2007, de 2 de gener,
per la qual es declara aprovada la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos de
la convocatòria del procés selectiu de nou
accés per proveir 23 llocs de treball de
personal docent laboral fix al Departament
d’Educació (núm. de registre de convoca-
tòria L003/06).

Per la Resolució EDU/4087/2006, de 12
de desembre (DOGC núm. 4781, de
15.12.2006), es va declarar aprovada la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos
en el procediment selectiu convocat per la
Resolució EDU/3587/2006, de 9 de novem-
bre, de convocatòria de nou accés per pro-
veir 23 llocs de treball de personal docent
laboral fix al Departament d’Educació, la
qual es va exposar a la seu del tribunal, a la
seu central del Departament d’Educació i en
cadascun dels seus serveis territorials, així
com a la pàgina d’Internet del Departament
d’Educació (http://www.gencat.net/educacio).

Una vegada finalitzat el termini per presen-
tar-hi reclamacions i per tal de donar compli-
ment al que estableix la base 4.3 de la Re-
solució EDU/3587/2006, de 9 de novembre,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos a les pro-
ves convocades per la Resolució EDU/
3587/2006, de 9 de novembre, que figura
exposada al públic a la seu del tribunal, a
la seu central del Departament d’Educació
i en cadascun dels seus serveis territori-
als, les adreces de les quals consten a l’an-
nex d’aquesta Resolució. Així mateix, tam-
bé es pot consultar a través de la pàgina
d’Internet del Departament d’Educació
(http://www.gencat.net/educacio).

—2 En aquesta llista, desglossada per
llocs de treball, consten el nom, els cog-
noms, el número de NIF dels aspirants o del
document acreditatiu de la nacionalitat en
el cas de no tenir l’espanyola i, si escau, els
aspirants que reuneixen els requisits sufici-
ents de coneixement de la llengua catala-
na, a l’efecte de l’exempció que preveu la
base 6.1.1 de la convocatòria.

A la mateixa llista també hi consta el motiu
d’exclusió dels aspirants exclosos.

—3 L’acte de presentació davant els tri-
bunals es realitzarà el dia 26 de gener de
2007 a les 15 hores a la seu del tribunal,
que és l’IES Secretari Coloma, carrer Se-
cretari Coloma, núm. 25 de Barcelona. Es-
tan obligats a presentar-s’hi tots els aspi-
rants que desitgin realitzar la fase d’oposi-
ció. Els que no hi assisteixin seran exclosos
del procediment selectiu.

—4 El procediment selectiu començarà el
mateix dia 26 de gener de 2007 a les 16.30
hores a la seu del tribunal, en què es rea-
litzarà la primera prova de coneixement de
la llengua catalana.

L’ordre d’actuació dels aspirants l’inicia-
ran aquells el primer cognom dels quals
comenci per la lletra “D” de conformitat amb
el sorteig realitzat el dia 20 de desembre, a
les 10 hores a la seu de la Subdirecció
General de Selecció de Personal del Depar-

tament de Governació i Administracions
Públiques (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 aspirants en els pro-
cessos selectius que es realitzin durant l’any
2007, per a l’ingrés a la funció pública de la
Generalitat de Catalunya).

—5 Considerar exclosos del procediment
selectiu amb caràcter definitiu els aspirants
que figurin a la relació d’exclosos.

—6 El fet d’aparèixer a la llista d’admesos
no implica el reconeixement als interessats
de la possessió dels requisits exigits en el
procés selectiu, la qual cosa es fa extensi-
va fins i tot a la titulació al·legada pels inte-
ressats en la seva sol·licitud, atès que s’hi
va fer constar a títol informatiu.

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, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant la
secretària d’Educació, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 2 de gener de 2007

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Seu del Tribunal
Secretari Coloma, 25
08025 Barcelona

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

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

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

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

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

Serveis Territorials a Lleida
Pica d’Estats, 2.
25006 Lleida.
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Serveis Territorials a Girona
Ultònia, 11, 1r 4t.
17002 Girona.

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

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

(06.362.004)

RESOLUCIÓ EDU/60/2007, d’11 de gener,
de cessament del senyor Josep Roda Batlle
com a subdirector general d’Ensenyaments
Artístics del Departament d’Educació.

Per Resolució EDU/2329/2006, de 3 de
juny (DOGC núm. 4676, de 14 de juliol) el
senyor Josep Roda Batlle fou nomenat sub-
director general d’Ensenyaments Artístics,
d’acord amb la corresponent convocatòria
de provisió;

Atès el que es preveu en el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un Text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, i
en el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, en relació al ces-
sament discrecional del personal funcionari
nomenat pel sistema de lliure designació;

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

Resolc:

El senyor Josep Roda Batlle cessa com
a subdirector general d’Ensenyaments Ar-
tístics del Departament d’Educació, amb
efectes del dia 8 de gener de 2007.

Barcelona, 11 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.010.131)

RESOLUCIÓ EDU/61/2007, de 10 de ge-
ner,  de cessament del  senyor Car les
Martínez Quiroga com a subdirector gene-
ral d’Escolarització i Gestió dels Serveis a
l’Alumnat del Departament d’Educació.

Per la Resolució EDU/2329/2006, de 3 de
juny (DOGC núm. 4676, de 14.7.2006), el
senyor Carles Martínez Quiroga va ser no-
menat subdirector general d’Escolarització i
Gestió dels Serveis a l’Alumnat, d’acord amb
la corresponent convocatòria de provisió.

Atès 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 Catalunya
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 funcio-
naris de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, en relació amb el cessament dis-
crecional del personal funcionari nomenat pel
sistema de lliure designació;

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

Resolc:

El senyor Carles Martínez Quiroga cessa
com a subdirector general d’Escolarització
i Gestió dels Serveis a l’Alumnat del Depar-
tament d’Educació, amb efectes del dia 5
de gener de 2007.

Barcelona, 10 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.010.130)

RESOLUCIÓ EDU/63/2007, d’11 de gener,
de cessament del senyor Ricardo Montal-
bán Carbó en el lloc de cap de l’Oficina de
Relacions Externes del Departament d’Edu-
cació.

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;

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 Ricardo Montalbán Carbó ces-
sa en el lloc de cap de l’Oficina de Relaci-
ons Externes del Departament d’Educació,
amb efectes del dia 31 de desembre de
2006.

Barcelona, 11 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.010.010)

RESOLUCIÓ EDU/64/2007, d’11 de gener,
de nomenament del senyor Ricardo Montal-
bán Carbó com a cap de l’Oficina de Su-
port Tècnic i Territorial 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;

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

Resolc:

Es nomena el senyor Ricardo Montalbán
cap de l’Oficina de Suport Tècnic i Territo-
rial, amb les obligacions i els drets inherents
al lloc i que s’indiquen tot seguit, amb efec-
tes del dia 1 de gener de 2007.

Funcions: coordinar les relacions del Ga-
binet del/de la Conseller/a amb el territori i
el món local; elaborar informes tècnics i
polítics per les visites institucionals del/de
la conseller/a al territori; informar a cadas-
cun dels territoris sobre totes les qüestions
i disposicions que puguin tenir trascendèn-
cia en el seu àmbit; donar suport a l’elabo-
ració d’informes tècnics i polítics per la
Secretaria General; vetllar pel correcte fun-
cionament del circuit de resposta a les de-
mandes que la ciutadania formula al/la con-
sel ler/a;  assessorar en les d i ferents
polítiques educatives sectorials.

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

Barcelona, 11 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.010.015)

RESOLUCIÓ EDU/65/2007, d’11 de gener,
de nomenament del senyor Daniel Bullich
Escolies com a cap de l’Oficina de Relaci-
ons Externes del Departament d’Educació.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública;

Vist el que preveu el Decret 2/2005, d’11
de gener, sobre el règim jurídic del personal
eventual de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya;

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

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

Resolc:

Es nomena el senyor Daniel Bullich Esco-
lies cap de l’Oficina de Relacions Externes
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del Departament d’Educació, amb les obli-
gacions i els drets inherents al lloc i que s’in-
diquen tot seguit, amb efectes de l’1 de
gener de 2007.

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

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

Barcelona, 11 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.010.011)

RESOLUCIÓ EDU/66/2007, d’11 de gener,
d’adaptació de nomenaments a la nova
estructura del Departament d’Educació.

Mitjançant el Decret 586/2006, de 19 de
desembre (DOGC núm. 4785, de 21.12.2006),
s’ha reestructurat el Departament d’Educa-
ció.

El Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, preveu, en la
seva disposició addicional segona que quan,
com a conseqüència d’una reestructuració
administrativa, els llocs de treball proveïts
amb destinació definitiva experimentin un
canvi en la seva denominació, en l’adscrip-
ció orgànica o les funcions, o quan la defi-
nició d’aquestes últimes variïn en les cor-
responents normes de creació o manual
d’organització, no serà necessari tornar a
real i tzar una convocatòria per proveir
aquests llocs de treball, sempre que les
funcions que pertoqui exercir en el nou lloc
estiguin contingudes essencialment en les
de l’anterior i no variïn substancialment les
seves característiques, ni els requisits per a
la provisió del lloc de treball i tinguin el ma-
teix nivell.

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

Resolc:

Adaptar, amb efectes del dia 21 de de-
sembre de 2006, el nomenament de les fun-
cionàries que s’indiquen tot seguit, a la nova
estructura del Departament d’Educació:

Cognoms i nom: Teresa Jarque Martínez.
Denominació del lloc anterior: secretària
del/de la director/a general d’Ordenació i
Innovació Educativa.
Denominació del nou lloc: secretària del/de
la director/a general d’Atenció a la Comuni-
tat Educativa.

Cognoms i nom: Anna Domènech Capdevi-
la.
Denominació del lloc anterior: secretària
del/de la director/a general de Centres Edu-
catius.
Denominació del nou lloc: secretària del/de
la director/a general de l’Educació Bàsica i
el Batxillerat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar re-
curs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, en el ter-
mini de dos mesos, de conformitat amb allò
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix es pot interposar potestativa-
ment un recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
ha dictat aquesta Resolució, en el termini
d’un mes, 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
es consideri convenient per a la defensa dels
propis interessos.

Barcelona, 11 de gener de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.010.128)

RESOLUCIÓ EDU/4436/2006, de 13 de
desembre, per la qual s’autoritza l’obertura
de la llar d’infants Can Turó, de Cardedeu.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorit-
zació d’obertura d’una llar d’infants, presen-
tada pel promotor del centre Can Turó, de
Cardedeu, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
gim general no universitarti; i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Can Turó, de Cardedeu, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució. A aquest centre li són d’aplica-
ció les previsions del Decret 282/2006, de 4

de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits dels cen-
tres.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 13 de desembre de 2006

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

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Cardedeu.
Localitat: Cardedeu.
Codi: 08065172.
Denominació genèrica: Llar d’infants priva-
da.
Denominació específica: Can Turó.
Adreça: c. Emili Vendrell, s/n (Can Turó).
Titular: Xasul, SL.
NIF: B63280689.

S’autoritza l’obertura amb efectes des de
l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil de primer cicle:
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs es-

colars.

(06.347.146)

RESOLUCIÓ EDU/4437/2006, de 19 de
desembre, per la qual es disposa el comen-
çament de les activitats de diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

Mitjançant el Decret 517/2006, de 5 de de-
sembre (DOGC núm. 4776, de 7.12.2006),
es crearen diversos col·legis d’educació in-
fantil i primària.
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Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord la disposició final del De-
cret esmentat;

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil

i primària que es detallen a l’annex d’aques-
ta disposició, creats pel Decret 517/2006,
de 5 de desembre, l’inici de la seva activitat
administrativa des de l’1 de juliol de 2006,
amb els termes que s’hi especifiquen.

Article 2
Reconèixer els efectes acadèmics dels

ensenyaments que s’implanten des de l’ini-
ci del curs escolar 2006-2007.

Article 3
Autoritzar la Direcció General de Centres

Educatius i la Direcció General de Personal
Docent perquè adoptin les mesures com-
plementàries que exigeixi el funcionament
d’aquests nous col·legis d’educació infantil
i primària.

Barcelona, 19 de desembre de 2006

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Osona

Municipi: Roda de Ter.
Unitat de població: Roda de Ter.
Codi de centre: 08064787.
Adreça: c. Tecla Sala, 35.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Roda de Ter.

Comarca: Vallès Oriental

Municipi: Vilanova del Vallès.
Unitat de població: Vilanova del Vallès.
Codi de centre: 08061026.
Adreça: c. de Montserrat Roig, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.

Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica La Falguera.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A
GIRONA

Comarca: Baix Empordà

Municipi: Palafrugell.
Unitat de població: Palafrugell.
Codi de centre: 17008523.
Adreça: c. del Mestre Lluís Vilalta i Carbó,
s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Palafrugell.

Comarca: Gironès

Municipi: Cassà de la Selva.
Unitat de població: Cassà de la Selva.
Codi de centre: 17008501.
Adreça: c. de Josep Dalmàs, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Cassà de la Selva.

Municipi: Celrà.
Unitat de població: Celrà.
Codi de centre: 17008471.
Adreça: c. dels Països Catalans, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Celrà.

Municipi: Girona.
Unitat de població: Girona.
Codi de centre: 17008675.
Adreça: c. de la Riera de Mus, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Pericot.

Comarca: la Selva

Municipi: Caldes de Malavella.
Unitat de població: Caldes de Malavella.
Codi de centre: 17008781.
Adreça: av. dels Països Catalans, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.

Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Caldes de Malavella.

Municipi: Sant Feliu de Buixalleu.
Unitat de població: Gaserans.
Codi de centre: 17008894.
Adreça: c. Pla de Gaserans, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Buixalleu-Massa-
nes.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ AL
VALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Ripollet.
Unitat de població: Ripollet.
Codi de centre: 08066051.
Adreça: av. de Catalunya, 16.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Els Pinetons.

Municipi: Rubí.
Unitat de població: Rubí.
Codi de centre: 08064076.
Adreça: c. de la Gràcia, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica La Perla.

Municipi: Terrassa.
Unitat de població: Terrassa.
Codi de centre: 08066048.
Adreça: c. de Biscaia, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Torresana.

Municipi: Terrassa.
Unitat de població: Terrassa.
Codi de centre: 08065512.
Adreça: c. de la Forja, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon ci-
cle d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Can Roca II.

(06.347.119)


