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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació 
d’un contracte d’obres (exp. 0697/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0697/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’instal·lació 

d’un ascensor i aïllament acústic a l’IES Santa 
Eulàlia de Terrassa (Vallès Occidental).

b) Termini d’execució: 4 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte. Les obres s’hauran de dur a terme 
fora de l’horari de classe, de les 17,00 h en 
endavant i/o en dies no lectius.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 116.528,76 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta 
a l’apartat G del quadre de característiques 
del plec de clàusules administratives parti-
culars. L’empresa ha de demostrar que té 
un xifra global de negocis durant els últims 
tres exercicis d’un mínim de 60.000,00 
euros anuals.

Classificació optativa: grup C, subgrup 
complet, categoria C. 

La seva presentació és potestativa i úni-
cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts: 

fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts, dels 

quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins 
a 6 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa 
de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

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

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

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que 

s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

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

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions. 

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.

Barcelona, 10 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.100.119)

RESOLUCIÓ EDU/1040/2007, de 20 de 
març, per la qual s’autoritza l’obertura de la llar 
d’infants privada Tagore, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle, presentada pel promotor, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat 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 règim 
general no universitaris; el Decret 353/2000, 
de 7 de novembre, pel qual s’estableixen 
els requisits mínims de determinats centres 
d’educació infantil, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats, i tenint en compte 
la disposició transitòria tercera del Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle de l’educació infantil i els requisits 
dels centres, 

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de la llar d’infants 
privada Tagore, de Barcelona, en els termes 
següents:

Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08010973.
Denominació genèrica: llar d’infants.
Denominació específica: Tagore.
Adreça: Via Augusta, 175.
Titular: Maria Glòria Freixa Trullas.
NIF: 37219288K.

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

Curs escolar 2006/2007: 4 unitats amb 
capacitat per a 57 llocs escolars.

Curs escolar 2007/2008: 4 unitats amb 
capacitat per a 57 llocs escolars.

Curs escolar 2008/2009: 4 unitats amb 
capacitat per a 57 llocs escolars.

Curs escolar 2009/2010: 4 unitats amb 
capacitat per a 48 llocs escolars.

A aquest centre li són d’aplicació les previ-
sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits del centres.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

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

Així mateix, previ al recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la seva publicació, segons el que dispo-
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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, 20 de març de 2007

p.  d. (Resolució EDU/4208/2006,  
DOGC de 22.12.2006)

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(07.071.133)

RESOLUCIÓ EDU/1042/2007, de 29 de març, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
privat de formació d’adults Centre Tècnic 
d’Automoció, de Figueres.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre privat de formació d’adults, 
Centre Tècnic d’Automoció, de Figueres, en 
petició d’autorització d’obertura d’un centre, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa vigent, en concret pel que 
estableixen la Llei 3/1991, de 18 de març, 
de formació d’adults; el Decret 72/1994, de 6 
d’abril, pel qual es regulen els centres de for-
mació d’adults; l’Ordre de 19 de juliol de 1994, 
per la qual s’estableix el règim d’autorització 
de centres de formació d’adults, i el Decret 
213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix 
l’ordenació curricular de la formació bàsica 
de les persones adultes,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat de 
formació d’adults Centre Tècnic d’Automoció, 
de Figueres, en els termes que s’especifiquen 
a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al 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 públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació 

ANNEX

Comarca: Alt Empordà.
Municipi: 17600 Figueres.
Codi: 17008985.
Denominació: Centre privat de Formació 
d’Adults Centre Tècnic d’Automoció.
Adreça: Garrigàs, 1.
Titular: Centre Tècnic d’Automoció, SL.
NIF: B17268129.

S’autoritza l’obertura del centre privat de 
formació d’adults, Centre Tècnic d’Automoció, 
amb efectes a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. S’autoritzen els en-
senyaments corresponents al cicle d’educació 
secundària per a persones adultes. També 
s’incorporarà la perspectiva de gènere a les 
activitats educatives i formatives.

El centre autoritzat ha de notificar la data 
de la seva posada en funcionament efectiva a 
la Direcció General de Formació Professional 
i Educació Permanent, amb una antelació 
mínima de quinze dies naturals respecte a 
l’inici de les activitats autoritzades i acreditar 
documentalment la suficiència i idoneïtat del 
professorat, d’acord amb els articles 8.1 i 
8.2 de l’Ordre de 19 de juliol de 1994, que 
estableix el règim d’autorització de centres de 
formació d’adults.

Espais disponibles: 3 aules, despatx/secre-
taria, sala del professorat i serveis higiènics. 

(07.075.015)

RESOLUCIÓ EDU/1043/2007, de 30 de 
març, de cessament de la senyora M. Àngels 
Andrés Cañadell com a cap del Negociat 
de Documentació i Gestió del Departament 
d’Educació.

Per la Resolució de 13 de novembre de 
1995, publicada al DOGC núm. 2158, de 
24.1.1996, la senyora M. Àngels Andrés 
Cañadell fou nomenada cap del Negociat 
de Documentació i Gestió del Departament 
d’Educació, d’acord amb la convocatòria 
pública corresponent;

Atès que la senyora M. Àngels Andrés Cañ-
adell deixa d’ocupar el lloc de treball esmentat 
amb motiu de la seva 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 promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc:

La senyora M. Àngels Andrés Cañadell 
cessa com a cap del Negociat de Documen-
tació i Gestió del Departament d’Educació 
amb efectes del dia 4 de març de 2007 i se 
li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 30 de març de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació 

(07.078.117)

RESOLUCIÓ EDU/1041/2007, de 20 de 
març, per la qual s’autoritza la modificació 
de l’autorització d’obertura del centre docent 
privat Sil, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Sil, de 
Barcelona, en petició d’autorització de modifi-
cació de la capacitat, 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, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació; els articles 10 i 11 del 
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Reial decret 1537/2003, 
de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els 
requisits mínims dels centres que imparteixen 
ensenyaments escolars de règim general, i el 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats, i 
tenint en compte la disposició transitòria se-
gona del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Sil, de Bar-
celona, amb codi 08004080, per modificació 
de la capacitat, en els termes següents:

Educació infantil de primer cicle: ampli-
ació de 5 a 7 unitats i de 74 a 107 llocs 
escolars.

Educació infantil de segon cicle: disminució 
de 150 a 137 llocs escolars.

Educació primària: ampliació de 288 a 295 
llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: ampliació 
de 223 a 230 llocs escolars.

Batxillerat en les modalitats de ciències i 
tecnologia, i humanitats i ciències socials: 
ampliació de 119 a 124 llocs escolars.

—2 A aquest centre li són d’aplicació 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 centres.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació 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 114 i 115 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.
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Barcelona, 20 de març de 2007

p.  d. (Resolució de 10.5.1999,  
DOGC de 7.6.1999)

José Antonio García Saceda 
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 7 unitats 
amb capacitat per a 107 llocs escolars.

Educació infantil de segon cicle: 6 unitats 
amb capacitat per a 137 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capacitat 
per a 295 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats 
amb capacitat per a 230 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 124 
llocs escolars en les modalitats de ciències i 
tecnologia, i humanitats i ciències socials.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 4 unitats amb capacitat per a 124 llocs 
escolars en les modalitats de ciències de la 
naturalesa i de la salut, humanitats i ciències 
socials, i tecnologia.

(07.071.145)

RESOLUCIÓ EDU/1076/2007, d’11 d’abril, 
per la qual es convoquen proves d’accés als 
ensenyaments de grau superior de dansa per 
al curs 2007-2008.

D’acord amb el Decret 76/2002, de 5 de 
març, pel qual s’estableix l’ordenació curricular 
dels ensenyaments de dansa de grau superior 
i se’n regula la prova d’accés, el Departament 
d’Educació ha de convocar i organitzar les 
proves d’accés per valorar la maduresa, els 
coneixements, les aptituds i les habilitats es-
pecífiques de les persones aspirants a cursar 
aquests ensenyaments.

D’altra banda, cal adequar els requisits 
d’accés a aquests ensenyaments a les mo-
dificacions introduïdes pels articles 54.2 i 69.5 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Convocatòria i nombre de places
Es convoquen les proves d’accés als 

ensenyaments superiors de dansa per al curs 
2007-2008 en les especialitats de pedago-
gia de la dansa i de coreografia i tècniques 
d’interpretació de la dansa.

El nombre de places ofertades per a cada 
especialitat es farà públic pel Conservatori 
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre. Les 
places seran cobertes per ordre decreixent de 
puntuacions obtingudes a la prova d’accés, 
amb prioritat per a les persones aspirants que 
s’hagin presentat en el centre en què volen 
cursar els estudis.

—2 Requisits per accedir als estudis supe-
riors de dansa

Per accedir als estudis superiors de dansa 
cal complir els requisits següents:

a) Tenir el títol de batxiller o haver superat 
la prova d’accés a la universitat per a més 
grans de 25 anys o, per a les persones més 
grans de dinou anys d’edat, superar la prova 
en què demostri la maduresa en relació amb 
els objectius del batxillerat.

b) Haver superat la prova específica d’accés 
en la qual l’aspirant demostri la maduresa, 
els coneixements i les habilitats professionals 
necessaris per a cursar amb aprofitament els 
ensenyaments corresponents. La possessió 
del títol professional s’ha de tenir en compte 
en la qualificació final de la prova.

—3 Inscripció a la prova
3.1 La sol·licitud d’inscripció a les proves 

es podrà presentar entre els dies 2 de maig i 
1 de juny de 2007, al Conservatori Superior de 
Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona, pl. Margarida Xirgu, s/n, 08004 
Barcelona.

3.2 S’adjuntarà a la sol·licitud:
Fotocòpia del document d’identitat.
Document acreditatiu del compliment dels 

requisits acadèmics exigits, si s’escau.
Certificat d’estudis del tercer cicle del grau 

mitjà de dansa o d’estudis equivalents.
Quatre fotografies amb mida de carnet, amb 

el nom escrit al darrera.
Currículum amb una fotografia.
Memòria justificativa dels treballs i activitats 

realitzats, amb la seva corresponent acredit-
ació, en relació amb l’especialitat a la qual es vol 
accedir (únicament aspirants sense el requisit 
del tercer cicle del grau mitjà de dansa).

3.3 En fer la inscripció la persona aspirant 
haurà de determinar l’especialitat en la qual es 
vol inscriure així com la voluntat, si és el cas, 
de realitzar l’exercici d’exposició oral, d’acord 
amb l’apartat 9 d’aquesta Resolució.

3.4 Les persones aspirants que disposen 
d’un títol d’una especialitat regulada pel Decret 
76/2002, de 5 de març, i volen cursar una 
segona especialitat hauran de superar la prova 
d’accés corresponent. El centre determinarà el 
percentatge de places assignades a aquests 
aspirants.

—4 Convocatòria extraordinària
En el cas que un cop completat el procés 

de matriculació inherent a la convocatòria 
ordinària, el centre disposi de places vacants, 
podrà obrir un nou període d’inscripció i haurà 
de fer públiques les dates de les proves.

—5 Objectiu
L’objectiu de les proves per a les persones 

aspirants amb requisits serà verificar la pos-
sessió d’aptituds específiques per cursar amb 
aprofitament els estudis de l’especialitat a la 
qual s’opta.

L’objectiu de les proves per a les persones 
aspirants sense requisits és demostrar la 
possessió, tant dels coneixements i aptituds 
propis del grau mitjà, com de les habilitats 
específiques i coneixements bàsics necessaris 
per cursar amb aprofitament els ensenyaments 
de grau superior.

—6 Tribunals avaluadors
Les persones que componen els tribunals 

qualificadors seran nomenades per la Direc-
ció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats.

Els tribunals qualificadors, un per cada 
especialitat, constaran d’un president o presi-
denta i quatre vocals. En podran formar part 

persones titulades de l’especialitat, docents 
d’ensenyament superior amb coneixements 
específics de l’àmbit o persones de notori 
prestigi professional en la pedagogia o coreo-
grafia de la dansa.

—7 Desenvolupament i supervisió de les 
proves

Les proves es desenvoluparan al Con-
servatori Superior de Dansa de l’Institut del 
Teatre.

Amb una antelació no inferior a un mes a la 
realització de la prova, es donarà publicitat dels 
noms de les persones membres de la comissió 
avaluadora al tauler d’anuncis del centre, als 
efectes del que disposen els articles 28 i 29 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

La comissió avaluadora, amb una antelació 
mínima de 48 hores, farà públic el dia en què 
s’inicia la primera prova, la data de la publicació 
dels resultats provisionals, el període per fer 
reclamacions i la data dels resultats definitius. 
Aquests resultats constaran en una acta de 
la qual se n’enviarà una còpia a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Ar-
tístics i Especialitzats (Subdirecció General 
d’Ensenyaments Artístics).

Abans de l’inici de les proves el centre farà 
públics els criteris d’avaluació i ponderacions 
de les matèries de cada exercici, que prèvia-
ment s’hauran aprovat per la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats.

La Inspecció d’Educació supervisarà el 
desenvolupament de les proves.

—8 Contingut de les proves per a tots els 
aspirants

Les proves constaran de dos exercicis amb 
diverses parts.

8.1 Primer exercici de la prova d’accés.
El primer exercici començarà el dia 8 de 

juny, serà escrit i comú a les dues especialitats. 
Constarà de quatre parts.

Part 1.a. Comentari i anàlisi d’un fragment 
d’un espectacle. Els aspirants podran triar entre 
tres espectacles diferents. Els fragments de 
vídeo es projectaran durant tota la prova i els 
aspirants podran disposar prèviament d’aquest 
material a la Biblioteca de l’Institut del Teatre. 
Aquesta prova té com a objectiu comprovar 
la capacitat d’opinió referent a l’estil, eines de 
composició, la redacció, correcció formal i la 
capacitat d’ordenar idees i expressar-les. La 
durada serà de 90 minuts.

Part 1.b. Consistirà en un exercici escrit amb 
comentari i anàlisi d’un article de dansa. Es 
valorarà la capacitat d’opinió, la redacció, la 
correcció formal, la interpretació de l’article i 
la capacitat de contextualització en el moment 
actual. La durada serà de 90 minuts.

Part 1.c. Consistirà en un exercici escrit 
sobre un article d’actualitat i opinió. Es valorarà 
la capacitat d’opinió i reflexió sobre el text. 
La capacitat d’ordenar idees i expressar-les, 
l’expressió i l’organització de l’exposició.

Per tal de superar aquesta part caldrà obtenir 
una puntuació mínima de 5 punts.

Les persones que posseeixen el títol de 
batxiller o que hagin superat la prova d’accés 
a la universitat de majors de 25 anys no han 
de fer la prova 1.c. i, a efectes del càlcul de la 
qualificació final, es qualificarà directament amb 
10 punts. Aquesta nota computarà un 5% en 
la determinació de la qualificació final.
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Prova 1.d. Consistirà en una entrevista per-
sonal on l’aspirant farà una exposició oral del 
seu currículum amb una memòria justificativa 
dels treballs i activitats realitzats en relació amb 
l’especialitat a què es vol accedir. L’aspirant 
podrà presentar la documentació pròpia en 
forma de vídeo, gràfica, o altres.

Les persones que posseeixen el títol de grau 
mitjà de dansa no han de fer la prova 1.d. i, 
a efectes del càlcul de la qualificació final, es 
qualificarà directament amb 10 punts. Aquesta 
nota computarà un 5% en la determinació de 
la qualificació final.

El primer exercici es qualificarà entre 0 i 10 
punts i serà necessària una puntuació mínima 
de 5 punts per poder continuar la prova.

El resultat d’aquest exercici es farà públic, 
al tauler d’anuncis del Conservatori Superior 
de Dansa de l’Institut del Teatre, en un termini 
màxim de 48 hores de la seva realització. Dins 
dels dos dies següents a la publicació dels 
resultats, la persona aspirant podrà reclamar 
per escrit la revisió de la qualificació provisional, 
que serà resolta en igual termini.

8.2 Segon exercici de la prova d’accés 
per als aspirants amb i sense els requisits 
acadèmics per les dues especialitats.

El segon exercici, de caràcter teoricopràctic, 
consistirà en cinc proves. Es realitzarà si s’ha 
superat el primer, i es referirà a l’especialitat 
elegida. Tindrà com a objectius:

a) En l’especialitat de pedagogia de la 
dansa: avaluar els coneixements generals 
tècnics, artístics, creatius i interpretatius de 
la dansa, que posseeix la persona aspirant i 
la seva aptitud per transmetre’ls.

b) En l’especialitat de coreografia i tècni-
ques d’interpretació de la dansa: avaluar els 
coneixements generals del repertori coreogràfic 
i de les tècniques de dansa que posseeix la 
persona aspirant i la seva aptitud per analitzar 
els recursos emocionals, expressius i artístics 
que són necessaris per a la creació.

Aquest exercici es qualificarà entre 0 i 10 
punts, i per a la seva superació serà necessària 
una puntuació igual o superior a 5 punts.

Parts de l’exercici:
Part 2.a. Demostració pràctica individual 

de l’aspirant durant cinc minuts, del grau de 
coneixement del cos, del vocabulari tècnic, 
la qualitat del moviment, la musicalitat i la 
personalitat.

Part 2.b. Exercici de pràctica de la dansa 
on l’aspirant participarà en grup en una classe 
de dansa contemporània d’una durada de 
90 minuts, on es valorarà el nivell de tècnica 
dansística pel que fa a la comprensió, execució 
i qualitat del moviment, dinàmica, vocabulari 
i musicalitat.

Part 2.c. Exercici de coneixements musi-
cals, llenguatge sonor, sensibilitat i capacitat 
d’escolta d’una durada de 90 minuts.

Part 2.d. Qüestionari de cultura general 
amb preguntes tancades de resposta múl-
tiple i d’altres d’obertes, sobre dansa i arts 
de l’espectacle, amb aspectes de l’actualitat 
social, política, cultural, econòmica i d’altres, 
d’una durada de 90 minuts.

Part 2.e.1 per aspirants de coreografia i 
tècniques d’interpretació.

Exercici de composició guiat amb elements i 
conceptes prèviament donats. Es farà en dues 
parts, una primera on els aspirants disposaran 
de 90 minuts per preparar la composició in 
situ amb els intèrprets, i una segona part, 
on es mostrarà el resultat, amb una durada 
d’entre un i cinc minuts. La composició podrà 

ser per un solo, un duo o un trio. Es valorarà 
la capacitat de transmissió de les idees als 
ballarins, la creativitat de la proposta i la 
interpretació dels elements donats i la relació 
cos, espai i temps.

Part 2.e.2 per aspirants de pedagogia.
Consistirà a impartir una classe de vint 

minuts amb ballarins/estudiants. Es realitzarà 
en dues parts: deu minuts on es plantejarà 
una part d’una classe i deu minuts més, on es 
dirigirà un estirament. Es valorarà l’estructura, i 
la capacitat de comunicació amb l’alumnat. Es 
pot demanar a l’aspirant que faci correccions 
a l’alumnat.

8.3 El resultat d’aquest exercici es farà 
públic, al tauler d’anuncis del Conservatori 
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre, 
en un termini màxim de 48 hores de la seva 
realització. Dins dels dos dies següents a la 
publicació dels resultats, la persona aspirant 
podrà reclamar per escrit, a la Secretaria 
acadèmica de l’Institut del Teatre, la revisió 
de la qualificació provisional, que serà resolta 
en igual termini.

—9 Prova voluntària
Les persones aspirants, amb requisits o 

sense, que hagin manifestat en la sol·licitud 
d’inscripció la voluntat de realitzar aquesta 
prova, disposaran d’un exercici d’exposició 
oral de caràcter voluntari.

9.1 Els aspirants amb requisits acadèmics 
podran fer una exposició oral sobre els treballs 
i activitats realitzats en l’àrea de l’especialitat 
corresponent, degudament documentats.

9.2 Els aspirants sense requisits aca-
dèmics:

Quan no disposin del títol de batxillerat o 
equivalent, podran fer una exposició oral sobre 
els treballs i les activitats realitzats en l’àrea 
de l’especialitat corresponent, degudament 
documentats.

Quan no tinguin aprovat el tercer cicle de 
grau mitjà de dansa, podran fer una exposi-
ció oral sobre un tema lliure relacionat amb 
l’especialitat corresponent.

Quan no es disposi del títol de batxillerat 
o equivalent, i tampoc no es tingui aprovat el 
tercer cicle de grau mitjà de dansa, l’aspirant 
podrà fer una exposició oral sobre un tema lliure 
relacionat amb l’especialitat corresponent.

9.3 El centre farà públic el calendari i 
durada de l’exposició amb una antelació 
mínima de 2 dies.

—10 Qualificació global
10.1 La qualificació global de la prova 

resultarà de calcular la mitjana aritmètica entre 
les puntuacions obtingudes en el primer i el 
segon exercici. Per a la superació de la prova 
serà necessari haver aprovat cadascun dels 
exercicis que la componen.

10.2 La prova voluntària servirà per millorar 
fins a 1 punt la qualificació global de la prova, 
sense que en cap cas es pugui superar la 
qualificació total de 10 punts.

El títol de batxiller i de grau mitjà de dansa 
es computaran segons el que es determina 
en el punt 8.1.

La llista provisional dels admesos, que espe-
cificarà les notes obtingudes pels aspirants, es 
farà pública el dimarts 26 de juny de 2007.

10.3 El centre farà pública la llista definitiva 
d’aspirants que superen la prova d’accés el 
dijous 5 de juliol de 2007.

—11 Reclamacions
11.1 Es podran presentar reclamacions per 

escrit en el registre del Conservatori Superior 

de Dansa de l’Institut del Teatre dins dels tres 
dies següents a la publicació de la qualificació 
global; en igual termini el tribunal qualificador es 
reunirà per estudiar i resoldre les reclamacions 
presentades. A aquests únics efectes, el dis-
sabte no es considerarà dia hàbil. S’aixecarà 
l’acta corresponent de la reunió.

11.2 La persona interessada podrà reiterar 
la seva reclamació davant la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, per mitjà d’un escrit presentat 
als Serveis Territorials d’Educació a Barcelona 
I (ciutat) a través de la direcció del centre, en el 
termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà 
de la publicació del resultat.

El director o directora del centre trametrà 
als serveis territorials les reclamacions que 
rebi, juntament amb la còpia de la primera 
reclamació i la còpia de l’acta de la reunió del 
tribunal avaluador en la qual s’hagi estudiat la 
reclamació, la còpia de les proves realitzades 
per la persona aspirant, la copia del currículum 
i qualsevol altra documentació que, a iniciativa 
pròpia o a instància de la persona interessada, 
consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció d’Edu-
cació, els serveis territorials trametran les 
reclamacions abans de deu dies a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Artís-
tics i Especialitzats amb tota la documentació i 
l’informe de la Inspecció d’Educació. La Direc-
ció General d’ d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats les resoldrà abans 
de deu dies, amb notificació a la persona 
interessada.

—12 Nombre de convocatòries
Cada aspirant disposarà d’un nombre màxim 

de quatre convocatòries per superar la prova 
d’accés o per millorar la qualificació.

—13 Validesa de la prova
La superació de la prova d’accés faculta úni-

cament per matricular-se en el curs acadèmic 
per al qual ha estat convocada.

—14 Matrícula
Les persones admeses hauran de formalitzar 

la matrícula entre els dies 10 i 13 de juliol en 
horari de Secretaria acadèmica.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada 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 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, 11 d’abril de 2007

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

(07.095.005)

RESOLUCIÓ EDU/1077/2007, d’11 d’abril, 
per la qual es convoca la prova d’accés i 
s’estableix el procediment d’admissió als 
estudis de conservació i restauració de béns 
culturals per al curs 2007-2008.

El Decret 224/1993, de 27 de juliol, pel 
qual s’aprova el currículum i es regulen els 
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ensenyaments de conservació i restauració 
de béns culturals, preveu que el Departament 
d’Educació ha de convocar anualment la prova 
d’accés i el procediment d’admissió.

D’altra banda, cal adequar els requisits 
d’accés a aquests ensenyaments a les modi-
ficacions introduïdes pels articles 56.1 i 69.5 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació.

Per tot això,

Resolc:

—1 Convocatòria i procediment d’admissió
1.1 Es convoca la prova d’accés als 

ensenyaments superiors de conservació i 
restauració de béns culturals per al curs 
2007-2008.

1.2 S’estableix el procediment d’admissió, 
per al curs 2007-2008, als ensenyaments 
superiors de conservació i restauració de 
béns culturals.

—2 Objectiu de la prova
L’objectiu de la prova serà verificar la 

maduresa, els coneixements i les aptituds de 
les persones aspirants a cursar els estudis 
superiors de conservació i restauració de 
béns culturals.

—3 Parts de la prova i aspirants
La prova d’accés té dues parts.
3.1 Les persones aspirants majors de 

19 anys (o que els compleixin durant l’any 
natural de realització de la prova) sense el 
títol de batxiller hauran de superar la primera 
part de la prova d’accés per poder accedir al 
tercer exercici de la segona part de la prova 
d’accés.

3.2 Les persones aspirants amb el títol de 
batxillerat o equivalent, només hauran de fer 
la segona part de la prova d’accés.

—4 Desenvolupament de la primera part 
de la prova

Mitjançant la realització dels cinc exercicis 
que es determinen a continuació, la persona 
aspirant haurà de demostrar que posseeix 
els coneixements corresponents a l’etapa 
educativa anterior.

a) Primer i segon exercici: llengua catalana i 
literatura, i llengua castellana i literatura.

Els dos exercicis versaran sobre un text escrit 
d’un tema de cultura general, en català i en 
castellà respectivament. Caldrà respondre en 
la llengua del text, preguntes de comprensió. 
També caldrà realitzar un exercici d’expressió 
escrita (de 150 paraules aproximadament).

b) Tercer exercici: llengua estrangera.
A partir d’un text en llengua estrangera (a 

triar entre alemany, anglès, francès, italià o 
portuguès) caldrà respondre, en la llengua del 
text, preguntes de comprensió.

c) Quart i cinquè exercicis: a) història, b) 
història de l’art, c) física i química, d) bio-
logia.

Caldrà triar dues d’aquestes matèries i 
desenvolupar les qüestions plantejades.

L’avaluació de cadascun dels exercicis 
s’expressarà en termes de qualificació numèri-
ca de 0 a 10, sense decimals. Es considera 
superada aquesta primera part de la prova, 
que tindrà caràcter eliminatori als efectes de 
participació en el tercer exercici de la segona 
part d’aquesta prova, quan la mitjana aritmètica 

de les qualificacions dels cinc exercicis sigui 
com a mínim, de 5.

—5 Desenvolupament de la segona part 
de la prova

La part específica de la prova d’accés consta 
de tres exercicis.

5.1 El primer exercici consistirà en l’anàlisi 
d’un text relacionat amb els béns culturals, 
en un temps màxim de noranta minuts. 
L’anàlisi comprendrà un resum i un esquema 
del contingut del text, així com un comentari 
crític. L’exercici tindrà com a objectiu valorar 
la maduresa i la formació general de l’alumnat, 
especialment quant a la comprensió de con-
ceptes, la utilització del llenguatge i la capacitat 
de síntesi i relació. La qualificació oscil·larà 
entre 0 i 10.

5.2 El segon exercici versarà sobre: a) 
història, b) història de l’art, c) física i química, 
d) biologia. La persona aspirant seleccionarà 
dues de les esmentades matèries i desenvolu-
parà per escrit, de cadascuna d’aquestes, una 
qüestió d’entre quatre que li seran proposades. 
El temps màxim dedicat a cada matèria serà 
de seixanta minuts. Amb aquest exercici la 
persona aspirant acreditarà que posseeix co-
neixements específics suficients. Cadascuna 
de les matèries de l’exercici serà qualificada 
de 0 a 10 i la mitjana aritmètica resultant 
constituirà la nota de l’exercici.

5.3 El tercer exercici, d’aptitud plàstica, 
constarà de les parts següents:

a) Realització d’un dibuix al natural, d’en-
focament mimètic, amb model real inanimat. 
Es valorarà la fidelitat en la representació, la 
qualitat del grafisme, la precisió i l’acabat 
del treball.

b) Realització d’un treball sobre represen-
tació del color. Es considerarà la correcta 
utilització de les tècniques emprades i el grau 
de comprensió dels valors i les qualitats del 
color.

c) Realització d’un treball pràctic per a la 
valoració de les aptituds específiques que 
requereixen els estudis de conservació i 
restauració de béns culturals. Es considerarà 
l’habilitat manual, la meticulositat i la pulcritud 
en la realització del treball.

Aquest exercici, l’objectiu del qual serà 
valorar les aptituds plàstiques generals i les 
específiques per a la conservació i restaura-
ció, tindrà una durada màxima de 15 hores i 
s’efectuarà en diferents sessions no superiors 
a 4 hores.

La seva qualificació serà la mitjana aritmètica 
de la puntuació obtinguda a cada apartat, que 
es qualificarà entre 0 i 10.

—6 Qualificacions finals
6.1 La qualificació final per a les persones 

aspirants majors de 19 anys sense el títol de 
batxiller s’obtindrà mitjançant la mitjana arit-
mètica entre la nota de la primera part de la 
prova i la qualificació del tercer exercici de la 
segona part. S’expressarà en termes numèrics 
amb dos decimals, entre 1 i 10 punts, i per a 
la seva superació caldrà obtenir una puntuació 
igual o superior a 5 punts.

6.2 La qualificació final de les persones 
aspirants que han fet tota la segona part de 
la prova d’accés, resultarà de fer la mitjana 
ponderada de les qualificacions obtingudes en 
els tres exercicis. Es ponderaran els exercicis 
primer i segon en un 20% cada un i el tercer 
en un 60%.

Aquesta qualificació s’expressarà en termes 
numèrics amb dos decimals, entre 1 i 10 punts, 
i per a la seva superació serà necessari obtenir 
una puntuació igual o superior a 5 punts.

6.3 La qualificació final per a les persones 
aspirants exemptes del primer i del segon 
exercici de la segona part de la prova d’accés, 
la qualificació global serà l’obtinguda en el 
tercer exercici.

—7 Exempcions de la prova i accés di-
recte

7.1 Queda exempt de la realització del 
primer i del segon exercici qui, estant en pos-
sessió del títol de batxiller, acrediti haver superat 
la prova d’accés a la universitat.

7.2 Té accés directe als ensenyaments 
superiors de conservació i restauració de 
béns culturals qui estigui en possessió d’algun 
dels títols de tècnic o tècnica superior d’arts 
plàstiques i disseny, o d’un títol declarat 
equivalent.

—8 Sol·licituds de preinscripció. Convoca-
tòria ordinària

8.1 La sol·licitud de preinscripció l’han de 
presentar totes les persones aspirants, tant les 
que poden accedir directament als ensenya-
ments de conservació i restauració de béns 
culturals com les que han de realitzar la prova 
d’accés, a l’Escola Superior de Conservació 
i Restauració de Béns Culturals, situada a 
Barcelona, carrer d’Aiguablava, 109-113, entre 
els dies 14 i 25 de maig de 2007.

8.2 El model de sol·licitud d’inscripció és el 
que consta a l’annex d’aquesta Resolució.

8.3 La preinscripció comportarà, per a les 
persones aspirants que hagin de fer algun o la 
totalitat d’exercicis de la prova d’accés, l’ingrés 
de la taxa prevista.

—9 Convocatòria extraordinària
Si un cop completat el procés de ma-

triculació inherent a la convocatòria ordinària, 
queden places vacants, es podrà obrir un nou 
període de preinscripció comprès entre els dies 
3 i 7 de setembre. En aquest cas, es faran 
públiques les dates de les proves i del procés 
de matriculació, que haurà de completar-se 
abans del 20 de setembre.

—10 Tribunals avaluadors
Les persones que componen el tribunal 

qualificador seran nomenades per la Direc-
ció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats d’entre especialistes en 
les matèries de què tractin les proves.

El tribunal qualificador constarà d’un presi-
dent o presidenta, un secretari o secretària i tres 
vocals. La Inspecció d’Educació supervisarà 
el desenvolupament de la prova.

Si la quantitat d’inscripcions ho requereix, 
es constituirà un segon tribunal.

—11 Data de realització de la prova
La primera part de la prova s’iniciarà a les 

9 hores del dia 15 de juny de 2007.
La segona part de la prova es durà a terme 

entre els dies 19 i 20 de juny de 2007.

—12 Publicació de les qualificacions
El resultat de les proves es farà públic 

al tauler d’anuncis de l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals 
cinc dies naturals després de la realització de 
la prova, i es comunicarà als serveis territorials 
del Departament d’Educació.
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—13 Reclamacions i recursos
13.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en el 
registre del centre durant els tres dies hàbils 
següents al de la publicació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal es reunirà 
per examinar-les i resoldre-les i en publicarà el 
resultat el dia hàbil següent. A aquests únics 
efectes, el dissabte no es considerarà dia hàbil. 
S’aixecarà l’acta corresponent de la reunió.

Al peu de la llista de publicació del resultat 
de les reclamacions, s’indicarà el termini i 
l’òrgan davant el qual es podrà presentar 
reclamació.

13.2 La persona interessada podrà reiterar 
la seva reclamació davant la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Es-
pecialitzats, per mitjà d’un escrit presentat als 
serveis territorials corresponents a través de la 
direcció del centre, en el termini de deu dies 
hàbils a partir de l’endemà de la publicació 
del resultat.

El director o directora del centre trametrà 
als serveis territorials les reclamacions que 
rebi, juntament amb la còpia de la primera 
reclamació, i la còpia de l’acta de la reunió del 
tribunal avaluador en la qual s’hagi estudiat la 
reclamació, la còpia de les proves realitzades 
per la persona aspirant i qualsevol altra docu-
mentació que, a iniciativa pròpia o a instància 
de la persona interessada, consideri pertinent 
d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció d’Edu-
cació, els serveis territorials trametran les 
reclamacions abans de deu dies a la Direc-
ció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats amb tota la documen-
tació i l’informe de la Inspecció d’Educació. La 
Direcció General d’Ensenyaments Profession-
als, Artístics i Especialitzats les resoldrà abans 
de deu dies, amb notificació a la persona 
interessada i al centre.

—14 Nombre de convocatòries
14.1 Cada alumne o alumna disposarà 

d’un nombre màxim de quatre convocatòries 
per superar la prova d’accés o millorar la 
qualificació. En tot cas, la qualificació as-
solida en superar la prova d’accés serà vàlida 
durant un període de quatre anys acadèmics, 
comptats a partir d’aquell al qual correspon 
la qualificació.

14.2 Si la qualificació obtinguda en la prova 
d’accés no és suficient per a l’obtenció de 
plaça, l’aspirant podrà tornar a fer la prova en 
successives convocatòries per tal de millorar 
la qualificació.

—15 Efectes de la prova
La superació de la prova d’accés a ensenya-

ments de conservació i restauració de béns 
culturals, tan sols faculta per matricular-s’hi. 
En cap cas no equival a la possessió d’una 
titulació acadèmica ni a la superació de cap 
matèria de batxillerat.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada 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 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, 11 d’abril de 2007

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX

Sol·licitud de preinscripció als ensenyaments 
superiors de conservació i restauració de béns 
culturals en la convocatòria de 2007

Dades personals:

DNI/Passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:
Data de naixement:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Exposo:

1. Situació acadèmica.
(1) A. Que posseeixo el títol de batxiller 

(LOGSE), o equivalent acadèmic.
(1) B. Que tinc més de 19 anys i no pos-

seeixo el títol de batxiller (LOGSE), o equivalent 
acadèmic.

(1) C. Que posseeixo un títol de tècnic o 
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.

2. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia compulsada del document 
nacional d’identitat o del passaport.

b) Per als aspirants que han superat el batx-
illerat: còpia compulsada del títol de batxiller 
(de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, 
d’ordenació general del sistema educatiu), o 
resguard acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

c) Per a les persones aspirants que han 
superat un cicle formatiu de grau superior 
d’arts plàstiques i disseny, el títol de tècnic 
o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, 
o d’un títol declarat equivalent, o resguard 
acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

3. Que he ingressat la taxa:
(Indiqueu la quantitat) euros. Taxa or-

dinària.
Aporto còpia del resguard de l’ingrés 

bancari.
(Indiqueu la quantitat) euros. Taxa amb 

bonificació del 50%.
Aporto còpia del resguard de l’ingrés 

bancari.
Aporto fotocòpia compulsada del títol 

de família nombrosa de primera categoria 
o fotocòpia compulsada del títol de família 
nombrosa de categoria general.

Exempt/a.
Aporto fotocòpia compulsada del títol de 

família nombrosa de segona categoria o de 
categoria d’honor o fotocòpia compulsada 
del títol de família nombrosa de categoria 
especial.

4. Opció de les matèries de segona part 
de la prova.

De les quatre matèries previstes, trio les 
dues següents:

(2) Història.
(2) Història de l’art.

(2) Física i química.
(2) Biologia.

Demano:

(Situacions A i B) Que se m’admeti la 
preinscripció als ensenyaments superiors de 
conservació i restauració de béns culturals i 
la inscripció a la prova d’accés en la convo-
catòria 2007.

(Situació C) Que se m’admeti la preinscripció 
als ensenyaments superiors de conservació i 
restauració de béns culturals, en la convoca-
tòria 2007.

Declaro:

Que les dades aportades i la documentació 
que s’adjunten són certes.

Lloc i data

Signatura

(1) Marqueu amb una “X” únicament la 
casella que pertoqui.

(2) Marqueu dues assignatures.

President/a del tribunal avaluador.

(07.095.004)

RESOLUCIÓ EDU/1078/2007, d’11 d’abril, 
per la qual es convoquen les proves d’accés 
als ensenyaments superiors de disseny i es 
determina el procediment d’admissió per al 
curs 2007-2008.

El Decret 227/2002, de 27 d’agost, pel qual 
s’estableix l’ordenació curricular dels ensen-
yaments superiors de disseny i se’n regula la 
prova d’accés, preveu que el Departament 
d’Educació ha de convocar anualment les 
proves d’accés i el procediment d’admissió.

D’altra banda, cal adequar els requisits 
d’accés a aquests ensenyaments a les mo-
dificacions introduïdes pels articles 57.2 i 69.5 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
1.1 Convocar, per al curs 2007-2008, la 

prova d’accés als ensenyaments superiors 
de disseny.

1.2 Establir el procediment d’admissió, per 
al curs 2007-2008, a aquests ensenyaments 
superiors.

—2 Objectiu de la prova
L’objectiu de la prova serà verificar la pos-

sessió d’aptituds específiques per cursar amb 
aprofitament estudis superiors de disseny en 
l’especialitat a què es vol accedir.

—3 Parts de la prova i aspirants
La prova d’accés té dues parts.
3.1 Les persones aspirants que, en data 

15 de juny de 2007, siguin majors de 19 anys, 
i no posseeixin el títol de batxiller, hauran de 
superar la primera part de la prova d’accés per 
poder accedir al segon exercici de la segona 
part de la prova d’accés.

3.2 Les persones aspirants amb el títol de 
batxiller o equivalent, només hauran de fer la 
segona part de la prova d’accés.
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—4 Desenvolupament de la primera part 
de la prova

Mitjançant la realització dels cinc exercicis 
que es determinen a continuació, la persona 
aspirant haurà de demostrar que posseeix els 
coneixements corresponents al batxillerat.

a) Primer i segon exercici: llengua catalana i 
literatura, i llengua castellana i literatura.

Els dos exercicis versaran sobre un text escrit 
d’un tema de cultura general, en català i en 
castellà respectivament. Caldrà respondre en la 
llengua del text les preguntes de comprensió. 
També caldrà realitzar un exercici d’expressió 
escrita (de 150 paraules aproximadament).

b) Tercer exercici: llengua estrangera.
A partir d’un text en llengua estrangera (a 

triar entre alemany, anglès, francès o italià) 
caldrà respondre, en la llengua del text, les 
preguntes de comprensió.

c) Quart exercici: història.
A partir d’un document d’història (inclosa la 

història de l’art), caldrà respondre preguntes 
de comprensió. També caldrà desenvolupar 
qüestions sobre temes relacionats amb la 
matèria.

d) Cinquè exercici: temes d’actualitat.
Inclou temes tractats en els mitjans de co-

municació durant els últims mesos, relacionats 
amb les matèries del batxillerat. L’exercici pot 
demanar la comprensió i el tractament de da-
des quantitatives i la interpretació de gràfics.

L’avaluació de cadascun dels exercicis 
s’expressarà en termes de qualificació numèri-
ca d’1 a 10, sense decimals. Es considera 
superada aquesta primera part de la prova, 
que tindrà caràcter eliminatori als efectes de 
participació en el segon exercici de la segona 
part de la prova, quan la mitjana aritmètica de 
les qualificacions dels cinc exercicis sigui com 
a mínim, de 5.

—5 Desenvolupament de la segona part 
de la prova

La segona part de la prova constarà de 
dos exercicis.

5.1 El primer exercici versarà sobre les 
següents matèries del nivell educatiu pre-
cedent: llengua catalana i literatura, llengua 
castellana i literatura, història, matemàtiques, 
física i química i llengua estrangera. Cada 
aspirant seleccionarà tres d’aquestes ma-
tèries i desenvoluparà per escrit una qüestió 
de cadascuna de les matèries elegides. A tal 
efecte, el tribunal proposarà quatre qüestions 
de cada matèria. El temps màxim per a cada 
matèria serà de seixanta minuts. La qualifica-
ció de cada matèria s’expressarà en termes 
numèrics, entre 1 i 10 punts. La qualificació 
del primer exercici serà la mitjana aritmètica 
de les qualificacions obtingudes en les tres 
matèries i s’expressarà en termes numèrics 
amb dos decimals, entre 1 i 10 punts.

5.2 En aquest primer exercici es valora-
ran tant els coneixements del nivell educatiu 
precedent, com el grau de maduresa quant 
a la comprensió de conceptes, la utilització 
del llenguatge, la capacitat d’anàlisi i síntesi i 
l’adequada integració dels fenòmens tractats 
en altres disciplines afins.

5.3 El segon exercici constarà de dues 
seccions:

a) La primera secció, amb una durada 
màxima de cinc hores, consistirà en la repre-
sentació d’un model tridimensional mitjançant 
l’aplicació de tècniques i llenguatges propis del 
dibuix artístic i la representació d’aquest model 

o d’un altre diferent en un sistema propi dels 
llenguatges de representació tècnica.

b) La segona secció, amb una durada 
màxima d’una hora, consistirà en la realització 
amb tècnica lliure d’una composició a color, 
basada en la lliure interpretació d’un model 
proposat.

La qualificació del segon exercici serà la 
mitjana aritmètica de les qualificacions ob-
tingudes en les dues seccions i s’expressarà 
en termes numèrics amb dos decimals, entre 
1 i 10 punts.

5.4 En la primera secció del segon exercici 
es valorarà la qualitat, tant artística com tècni-
ca, de la representació, així com les aptituds 
creatives, les habilitats, les destreses, la sensi-
bilitat artística demostrada en la realització de 
l’exercici, els coneixements, la capacitat per 
crear i resoldre problemes, la qualitat estètica i 
la precisió en l’acabament del treball, així com 
la correcta selecció i utilització de les tècniques 
i els procediments artístics emprats.

En la segona secció del segon exercici es va-
loraran les aptituds creatives, les habilitats, les 
destreses, la imaginació i la sensibilitat artística 
demostrada en la realització de l’exercici, els 
coneixements, la capacitat per crear i resoldre 
problemes compositius, la qualitat estètica i la 
precisió en l’acabament del treball, així com la 
correcta selecció i utilització de les tècniques i 
els procediments artístics emprats.

—6 Qualificacions finals
6.1 La qualificació final de les persones 

aspirants majors de 19 anys sense el títol de 
batxiller serà la mitjana aritmètica entre les 
qualificacions de la primera part i del segon 
exercici de la segona part; s’expressarà en 
termes numèrics amb dos decimals, entre 1 i 10 
punts, i per a la seva superació caldrà obtenir 
una puntuació igual o superior a 5 punts.

6.2 La qualificació final de les persones 
aspirants que han fet tota la segona part de 
la prova d’accés, resultarà de fer la mitjana 
ponderada, al 40% i al 60%, respectiva-
ment, de les puntuacions obtingudes en els 
dos exercicis superats. Aquesta qualificació 
s’expressarà en termes numèrics amb dos 
decimals, entre 1 i 10 punts, i per a la seva 
superació serà necessari obtenir una puntuació 
igual o superior a 5 punts.

6.3 La qualificació final per a les persones 
aspirants exemptes de la primera part o del 
primer exercici de la segona part de la prova 
d’accés, la qualificació global serà l’obtinguda 
en el segon exercici de la segona part.

—7 Exempcions de la prova i accés di-
recte

7.1 Té accés directe als ensenyaments 
superiors de disseny qui estigui en possessió 
d’algun dels títols de tècnic o tècnica superior 
d’arts plàstiques i disseny, o d’un títol declarat 
equivalent o qui disposi del títol de tècnic 
o tècnica superior de formació professional 
d’un títol declarat equivalent, d’acord amb 
la correspondència que consta a l’annex 4 
d’aquesta Resolució.

7.2 Qui hagi superat la prova d’accés a 
la universitat per a persones majors de 25 
anys quedarà exempt de la primera part de la 
prova, i del primer exercici de la segona part, 
i només haurà de fer el segon exercici de la 
segona part de la prova d’accés.

—8 Sol·licituds de preinscripció. Convoca-
tòria ordinària

8.1 La sol·licitud de preinscripció l’han 
de presentar tant les persones aspirants que 

poden accedir-hi directament, com les que 
han de realitzar la prova d’accés.

8.2 El model de sol·licitud de preinscripció, 
en els centres dependents del Departament 
d’Educació, és el que consta a l’annex 1 
d’aquesta Resolució i es presentarà al cen-
tre triat d’entre els especificats a l’annex 3 
d’aquesta Resolució, entre els dies 14 i 25 
de maig de 2007, ambdós inclosos.

8.3 El model de sol·licitud d’inscripció, en 
els centres que no depenen del Departament 
d’Educació, és el que consta a l’annex 2 
d’aquesta Resolució, i es presentarà al centre 
corresponent en el període esmentat.

8.4 La preinscripció en els centres depen-
dents del Departament d’Educació comporta-
rà, per a les persones aspirants que hagin de 
fer bé una part o bé les dues parts de la prova 
d’accés, l’ingrés derivat de les obligacions que 
estableix la Llei 15/1997, de 24 de desembre, 
de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya.

—9 Convocatòria extraordinària
Els centres que, un cop completat el procés 

de matriculació inherent a la convocatòria 
ordinària, disposin de places vacants, podran 
obrir un nou període de preinscripció comprès 
entre els dies 3 i 7 de setembre. El centres 
que obrin una nova convocatòria faran públi-
ques les dates de les proves i del procés de 
matriculació, que haurà de completar-se abans 
del 20 de setembre.

—10 Tribunals avaluadors
En cada centre es constituirà per a cada 

especialitat un tribunal qualificador format 
per un president o presidenta i quatre vocals. 
Els components del tribunal seran perso-
nes titulades de l’especialitat o professorat 
d’ensenyament superior amb coneixements 
específics d’aquest àmbit. El president o 
presidenta i els quatre vocals seran designats 
pel Departament d’Educació, a proposta del 
mateix centre docent, d’entre el seu professo-
rat. El tribunal podrà demanar l’assessorament 
d’altres professionals especialistes en les 
matèries incloses en la prova.

La Inspecció d’Educació supervisarà el 
desenvolupament de les proves.

—11 Data de realització de la prova
La primera part de la prova s’iniciarà a les 

9 hores del dia 15 de juny de 2007.
La segona part de la prova es durà a terme 

entre els dies 19 i 20 de juny de 2007.

—12 Publicació de les qualificacions
El resultat de les proves es farà públic al 

tauler d’anuncis de cada centre cinc dies 
naturals després de la realització de la prova 
i es comunicarà als serveis territorials corres-
ponents del Departament d’Educació.

—13 Reclamacions i recursos
13.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació global es presentaran, per escrit, en el 
registre del centre durant els tres dies hàbils 
següents al de la publicació del resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal es reunirà 
per examinar-les i resoldre-les i en publicarà el 
resultat el dia hàbil següent. A aquests únics 
efectes, el dissabte no es considerarà dia hàbil. 
S’aixecarà l’acta corresponent de la reunió.

Al peu de la llista de publicació del resultat 
de les reclamacions, s’indicarà el termini i 
l’òrgan davant el qual es podrà presentar 
reclamació.



4009

Núm. 1137

13.2 La persona interessada podrà reiterar 
la seva reclamació davant la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Es-
pecialitzats, per mitjà d’un escrit presentat als 
serveis territorials corresponents a través de la 
direcció del centre, en el termini de deu dies 
hàbils a partir de l’endemà de la publicació 
del resultat.

El director o directora del centre trametrà 
als serveis territorials les reclamacions que 
rebi, juntament amb la còpia de la primera 
reclamació, i la còpia de l’acta de la reunió del 
tribunal avaluador en la qual s’hagi estudiat la 
reclamació, la còpia de les proves realitzades 
per la persona aspirant i qualsevol altra docu-
mentació que, a iniciativa pròpia o a instància 
de la persona interessada, consideri pertinent 
d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció d’Edu-
cació, els serveis territorials trametran les 
reclamacions abans de deu dies a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Artís-
tics i Especialitzats amb tota la documentació 
i l’informe de la Inspecció d’Educació. La Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats les resoldrà abans de 
deu dies, amb notificació a la persona inte-
ressada i al centre.

—14 Nombre màxim de convocatòries i 
millora de la qualificació

14.1 L’aspirant disposarà fins a un màxim 
de quatre convocatòries per a la superació de 
la prova d’accés.

14.2 Si la qualificació obtinguda en la prova 
d’accés no és suficient per a l’obtenció de 
plaça, l’aspirant podrà tornar a fer la prova en 
successives convocatòries per tal de millorar 
la qualificació.

—15 Ingrés
15.1 L’ingrés en un centre per cursar 

estudis superiors de disseny es farà un cop 
superada la prova d’accés i sempre que hi 
hagi places en l’especialitat sol·licitada. Les 
places seran cobertes per ordre decreixent de 
les puntuacions obtingudes a la prova d’accés, 
amb prioritat per a les persones aspirants que 
s’hagin presentat a la prova d’accés en el 
centre on volen cursar els estudis.

15.2 La matriculació ho serà per al curs 
complert.

—16 Efectes de la prova d’accés
La superació de la prova d’accés a ense-

nyaments de disseny, tan sols faculta per 
matricular-s’hi. En cap cas no equival a la 
possessió d’una titulació acadèmica ni a la 
superació de cap matèria de batxillerat.

—17 Accés ordinari i reserva de places
17.1 Es considera com a accés ordinari 

el dels aspirants amb títol de batxiller que 
superin la prova.

17.2 Es reserven places per a qui accedeixi 
mitjançant:

a) El títol de tècnic o tècnica superior d’arts 
plàstiques i disseny.

b) El títol de tècnic o tècnica superior de 
formació professional, d’acord amb la cor-
respondència entre els títols de formació 
professional i les especialitats dels ensenya-
ments superiors d’arts plàstiques i disseny que 
consten a l’annex 4 d’aquesta Resolució.

c) La prova d’accés per a persones sense 
requisits acadèmics.

d) La titulació d’una diplomatura o llicen-
ciatura universitària.

17.3 A l’annex 5 d’aquesta Resolució es 
determinen les places reservades per a les 
citades vies d’accés.

17.4 Totes les places reservades que no es 
cobreixin acreixeran l’oferta de places d’accés 
ordinari citada a l’apartat 1.

—18 Adjudicació de places
18.1 Els centres públics que depenen del 

Departament d’Educació reservaran el 15% 
del total de l’oferta de places de primer curs, 
sumant totes les especialitats que ofereixi el 
centre, per a persones que no siguin ciutadanes 
de la Unió Europea, però que hagin superat la 
prova en el propi centre. Aquesta reserva de 
places serà global i no per especialitats. En el 
cas que aquestes places no es cobreixin amb 
alumnat d’aquesta procedència, passaran al 
règim d’adjudicació ordinari.

A l’annex 6 d’aquesta Resolució es deter-
mina el nombre de places de reserva segons 
el nombre de llocs escolars autoritzats.

18.2 Les persones aspirants que no tinguin 
la ciutadania de la Unió Europea accediran als 
ensenyaments superiors de disseny segons la 
seva situació acadèmica, si bé, a efectes de la 
reserva de places es comptaran a part. Un cop 
fetes les proves es distribuiran i s’ordenaran 
totes les persones aspirants i es procedirà 
a verificar el compliment de la reserva del 
15%. Si s’excedeix, es detrauran les persones 
aspirants començant per la qualificació més 
baixa. Si no es cobreix la reserva s’acreixerà 
l’oferta de places d’accés directe tal com 
disposa l’apartat 15.1 d’aquesta Resolució. 
Si es compleix la reserva no caldrà modificar 
la distribució.

—19 Desempats en l’adjudicació de pla-
ces

Quan es produeixin circumstàncies d’igualtat 
entre aspirants per a l’adjudicació de la plaça 
corresponent, aquesta es dirimirà d’acord amb 
els següents criteris:

a) Quan s’accedeixi mitjançant prova espe-
cífica d’accés, a través de la millor nota mitjana 
de l’expedient del batxillerat o, si s’escau, 
de les qualificacions corresponents al tercer 
curs del batxillerat unificat i polivalent i al curs 
d’orientació universitària.

b) Quan s’accedeixi amb títol de tècnic o 
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, 
mitjançant la millor qualificació del cicle de 
formació específica de grau superior cursat. 
En el cas del títol equivalent de graduat o 
graduada en arts aplicades i oficis artístics, 
la millor qualificació de revàlida.

c) Quan s’accedeixi per la via de persones 
majors de 19 anys sense el títol de batxiller, a 
través de la millor qualificació obtinguda en la 
segona part de la prova prevista.

d) Quan s’accedeixi per la reserva amb 
diplomatura o llicenciatura universitària, la 
millor qualificació mitjana de l’expedient de 
l’ensenyament universitari.

e) Quan s’accedeixi per la reserva amb 
títol de tècnic o tècnica superior de formació 
professional, mitjançant la millor qualificació del 
cicle de formació específica de grau superior 
cursat. En el cas del títol de tècnic o tècnica 
especialista equivalent, la millor qualificació de 
l’expedient acadèmic.

—20 Vacants
En cas que quedin places vacants en al-

guna especialitat s’adjudicaran d’acord amb 
el següent ordre de preferència:

a) Aspirants que hagin superat la prova 
d’accés en aquesta convocatòria i en el mateix 
centre, tot seguint el mateix ordre de l’apartat 
15 d’aquesta Resolució.

b) Aspirants que hagin superat la prova 
d’accés en un altre centre i durant el curs 
acadèmic de la convocatòria.

c) Aspirants que hagin superat la prova 
d’accés en un altre centre i en convocatòries 
anteriors.

d) Aspirants que hagin excedit de la reserva 
del 15% per a ciutadans i ciutadanes de fora 
de la Unió Europea que hagin superat la 
prova d’accés en aquesta convocatòria en el 
mateix centre.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes comptat a 
partir 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 públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 d’abril de 2007

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1

Sol·licitud de preinscripció als ensenyaments 
superiors de disseny en la convocatòria 2007, 
en els centres públics dependents del Departa-
ment d’Educació

Dades personals:
DNI/Passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:
Data de naixement:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Exposo:

1. Situació acadèmica
(1) A. Que posseeixo el títol de batxiller 

(LOGSE), o equivalent acadèmic.
(1) B. Que tinc més de 25 anys i no pos-

seeixo el títol de batxiller (LOGSE), o equivalent 
acadèmic.

(1) C. Que posseeixo un títol universitari 
(diplomatura o llicenciatura).

(1) D. Que posseeixo un títol de tècnic o 
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, o 
un títol declarat equivalent.
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(1) E. Que posseeixo el títol de tècnic o 
tècnica superior de formació professional, o 
un títol declarat equivalent.

2. Situació de ciutadania
(2) Que no sóc ciutadà o ciutadana de 

cap dels estats de la Unió Europea. La meva 
ciutadania és: (3).

3. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia compulsada del document 
nacional d’identitat o del passaport.

b) Per a les persones aspirants que han 
superat el batxillerat: còpia compulsada del 
títol de batxiller (de la Llei orgànica 1/1990, de 
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu), o resguard acreditatiu d’haver-lo 
sol·licitat.

c) Per a les persones aspirants que han 
superat una diplomatura o llicenciatura univer-
sitària: còpia compulsada del títol, o resguard 
acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

d) Per a les persones aspirants que han 
superat un cicle formatiu de grau superior 
d’arts plàstiques i disseny, el títol de tècnic 
o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, 
o d’un títol declarat equivalent, o resguard 
acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

e) Per a les persones aspirants que han 
superat un cicle formatiu de grau superior de 
formació professional, el títol de tècnic o tèc-
nica superior de formació professional, o d’un 
títol declarat equivalent, o resguard acreditatiu 
d’haver-lo sol·licitat.

4. Que he ingressat:
XXX euros. Import ordinari.
Aporto còpia del resguard de l’ingrés 

bancari.
XXX euros. Import amb bonificació del 

50%.
Aporto còpia del resguard de l’ingrés 

bancari.
Aporto fotocòpia compulsada del títol de 

família nombrosa de primera categoria o foto-
còpia compulsada del títol de família nombrosa 
de categoria general.

Exempt/a.
Aporto fotocòpia compulsada del títol de 

família nombrosa de segona categoria o de 
categoria d’honor o fotocòpia compulsada 
del títol de família nombrosa de categoria 
especial.

5. Opció de les matèries de segona part 
de la prova

De les sis matèries previstes, trio les tres 
següents:

(4) Llengua catalana i literatura.
(4) Llengua castellana i literatura.
(4) Història.
(4) Matemàtiques.
(4) Física i química.
(4) Llengua estrangera.

Demano:

(Situacions A, B i C) Que se m’admeti la 
preinscripció als ensenyaments superiors de 
disseny i la inscripció a la prova d’accés, en la 
convocatòria 2007, en l’especialitat: (5).

(Situacions D i E) Que se m’admeti la 
preinscripció als ensenyaments superiors 
de disseny, en la convocatòria 2007, en 
l’especialitat: (5).

Declaro:

Que les dades aportades i la documentació 
que s’adjunta són certes.

Lloc i data

Signatura

(1) Marqueu amb una “X” únicament la 
casella que pertoqui.

(2) Marqueu amb una “X” si no teniu la 
nacionalitat de cap dels estats que componen 
la Unió Europea.

(3) Poseu el nom de l’estat o, si s’escau, 
apàtrida.

(4) Marqueu tres assignatures.
(5) Poseu el nom d’una especialitat: gràfic, 

de productes, d’interiors o de moda.
President/a del tribunal avaluador
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al 

centre triat

ANNEX 2

Sol·licitud de preinscripció als ensenyaments 
superiors de disseny en la convocatòria 2007, 
en els centres que no depenen del Departa-
ment d’Educació

Dades personals:
DNI/Passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:
Data de naixement:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Exposo:

1. Situació acadèmica
(1) A. Que posseeixo el títol de batxiller 

(LOGSE), o equivalent acadèmic.
(1) B. Que a data 15 de juny de 2007 seré 

major de 19 anys, i no posseeixo el títol de 
batxiller (LOGSE), o equivalent acadèmic.

(1) C. Que posseeixo un títol universitari 
(diplomatura o llicenciatura).

(1) D. Que posseeixo un títol de tècnic o 
tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, o 
un títol declarat equivalent.

(1) E. Que posseeixo el títol de tècnic o 
tècnica superior de formació professional, o 
un títol declarat equivalent.

2. Situació de ciutadania
(2) Que no sóc ciutadà o ciutadana de 

cap dels estats de la Unió Europea. La meva 
ciutadania és: (3).

3. Que adjunto a la sol·licitud els docu-
ments següents:

a) Fotocòpia compulsada del document 
nacional d’identitat o del passaport.

b) Per a les persones aspirants que han 
superat el batxillerat: còpia compulsada del 
títol de batxiller (LOGSE), o resguard acreditatiu 
d’haver-lo sol·licitat.

c) Per a les persones aspirants que han 
superat una diplomatura o llicenciatura univer-
sitària: còpia compulsada del títol, o resguard 
acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

d) Per a les persones aspirants que han 
superat un cicle formatiu de grau superior 
d’arts plàstiques i disseny, el títol de tècnic 
o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, 
o d’un títol declarat equivalent, o resguard 
acreditatiu d’haver-lo sol·licitat.

e) Per a les persones aspirants que han 
superat un cicle formatiu de grau superior de 

formació professional, el títol de tècnic o tèc-
nica superior de formació professional, o d’un 
títol declarat equivalent, o resguard acreditatiu 
d’haver-lo sol·licitat.

4 Opció de les matèries de segona part 
de la prova

De les sis matèries previstes, trio les tres 
següents:

(4) Llengua catalana i literatura.
(4) Llengua castellana i literatura.
(4) Història.
(4) Matemàtiques.
(4) Física i química.
(4) Llengua estrangera.

Demano:

(Situacions A, B i C) Que se m’admeti la 
preinscripció als ensenyaments superiors de 
disseny i la inscripció a la prova d’accés, en la 
convocatòria 2007, en l’especialitat: (5).

(Situacions D i E) Que se m’admeti la prein-
scripció als ensenyaments superiors de disseny 
en la convocatòria 2007 en l’especialitat: (5).

Declaro:

Que les dades aportades i la documentació 
acompanyada són certes.

Lloc i data

Signatura

(1) Marqueu amb una “X” únicament la 
casella que pertoqui.

(2) Marqueu amb una “X” si no teniu la 
nacionalitat de cap dels estats que componen 
la Unió Europea.

(3) Poseu el nom de l’estat o, si s’escau, 
apàtrida.

(4) Marqueu tres assignatures.
(5) Poseu el nom d’una especialitat: gràfic, 

de productes, d’interiors o de moda.
President/a del tribunal avaluador.
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al 

centre triat.

ANNEX 3

Centres

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

Escola d’Art Deià, codi 08044156.
Especialitat: disseny d’interiors.

Escola d’Art Llotja, codi 08013329.
Especialitats: disseny gràfic, disseny de 
productes, disseny d’interiors i disseny de 
moda.

Centre autoritzat de grau superior d’arts plàs-
tiques i disseny Felicidad Duce, codi 08058398, 
de Barcelona.
Especialitat: disseny de moda.

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques)

Escola d’Art de Vic, codi 08035003.
Especialitat: disseny de productes.

Escola d’Art Serra i Abella, codi 08044077, 
de l’Hospitalet de Llobregat.
Especialitat: disseny gràfic.

Serveis Territorials a Girona

Escola d’Art d’Olot, codi 17005340, d’Olot.
Especialitat: disseny d’interiors.
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Serveis Territorials a Lleida

Escola d’Art de Tàrrega, codi 25004528.
Especialitat: disseny d’interiors.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, 
CITM codi 08064313, de Terrassa.
Especialitat: disseny gràfic.

ANNEX 4

Correspondència entre els títols de formació 
professional i les especialitats dels ensenya-
ments superiors de disseny a efectes de 
l’exempció de la prova d’accés

Accés a l’especialitat de disseny gràfic:
Tècnic/a superior en disseny i producció 

editorial.
Tècnic/a superior en producció en indústries 

d’arts gràfiques.
Tècnic/a superior en imatge.
Tècnic/a superior en producció d’audiovisuals, 

ràdio i espectacles.
Tècnic/a superior en realització d’audiovisuals 

i espectacles.
Tècnic/a superior en so.

Accés a l’especialitat de disseny de pro-
ductes:

Tècnic/a superior en construccions me-
tàl·liques.

Tècnic/a superior en desenvolupament de 
projectes mecànics.

Tècnic/a superior en desenvolupament de 
productes en fusteria i moble.

Accés a l’especialitat de disseny d’in-
teriors:

Tècnic/a superior en desenvolupament i 
aplicació de projectes de construcció.

Tècnic/a superior en realització i plans 
d’obres.

Accés a l’especialitat de disseny de mo-
da:

Tècnic/a superior en patronatge.

ANNEX 5

Reserva de places

a) Es reservarà el 25% de les places per a 
qui posseeixi el títol de tècnic o tècnica supe-
rior d’arts plàstiques i disseny. Sobre 30 llocs 
escolars el 25% suposarà 7 places.

b) Es reservarà el 3% de les places per 
als qui sigui majors de 19 anys sense el títol 
de batxiller. Sobre 30 llocs escolars el 3% 
suposarà 1 plaça.

c) Es reservarà el 3% de les places per als 
qui posseeixin una diplomatura o llicenciatura 
universitària. Sobre 30 llocs escolars el 3% 
suposarà 1 plaça.

d) Es reservarà el 3% de les places per 
als qui posseeixin el títol de tècnic o tècnica 
superior de formació professional. Sobre 30 
llocs escolars el 3% suposarà 1 plaça.

ANNEX 6

Nombre de places de reserva segons el nom-
bre de llocs escolars autoritzats

Sobre 30 llocs escolars el 15% suposarà 4 
places, sobre 60 llocs, 9 places; sobre 90 llocs, 
13 places i sobre 120 llocs, 18 places.

En cas d’autoritzar-se altre nombre de 
llocs escolars, les places de reserva seran del 
15% i, en cas de fracció, el nombre resultant 
s’arrodonirà al nombre natural inferior.

(07.095.009)

RESOLUCIÓ EDU/1079/2007, d’11 d’abril, 
per la qual es convoquen proves d’accés 
als ensenyaments d’art dramàtic per al curs 
2007-2008.

D’acord amb el Decret 73/1994, de 7 de 
març, pel qual s’estableix l’ordenació curricular 
dels ensenyaments de grau superior d’art 
dramàtic, el Departament d’Educació ha de 
convocar i organitzar les proves d’accés a 
aquests estudis per tal de valorar la maduresa, 
els coneixements, les aptituds i les habilitats 
específiques de les persones aspirants a 
cursar-los.

D’altra banda, cal adequar els requisits 
d’accés a aquests ensenyaments a les modi-
ficacions introduïdes pels articles 55.2 i 69.5 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Convocatòria i nombre de places
Es convoquen les proves d’accés a les 

diferents especialitats i opcions dels estudis 
superiors d’art dramàtic per al curs 2007-
2008.

El nombre de places ofertes per a cada es-
pecialitat i opció, així com el lloc on s’impartiran, 
es faran públics un cop feta la reserva de plaça 
per a l’alumnat que repeteix curs.

—2 Requisits per accedir als estudis supe-
riors d’art dramàtic

a) Tenir el títol de batxiller o haver superat 
la prova d’accés a la Universitat per a més de 
25 anys o, per a les persones més grans de 
19 anys, superar la prova en què demostrin 
la maduresa en relació amb els objectius del 
batxillerat.

b) Haver superat la prova específica d’accés 
en la qual l’aspirant demostri la maduresa, 
els coneixements i les habilitats professionals 
necessaris per cursar amb aprofitament els 
ensenyaments corresponents.

No obstant els requisits de titulació, podrà 
inscriure’s condicionalment qui estigui cursant 
el segon curs del batxillerat i encara no disposi 
de les qualificacions corresponents. Aquestes 
qualificacions hauran de presentar-se abans de 
l’inici del primer exercici de la prova.

—3 Inscripció a la prova
3.1 La sol·licitud d’inscripció a les proves 

es podrà presentar entre els dies 2 de maig i 31 
de maig a l’Institut del Teatre, pl. de Margarida 
Xirgu, s/n, Barcelona.

3.2 S’adjuntarà a la sol·licitud:
Fotocòpia del document d’identitat.
Document acreditatiu del compliment dels 

requisits acadèmics exigits, si s’escau.
Dues fotografies de mida de carnet amb el 

nom escrit al darrere.
Currículum amb una fotografia.

Memòria justificativa dels treballs i les activi-
tats realitzats, amb la documentació acredita-
tiva corresponent en relació amb l’especialitat 
a la qual es vol accedir (únicament aspirants 
sense requisits acadèmics).

3.3 En fer la inscripció, la persona aspirant 
haurà de determinar l’especialitat i opció en la 
qual vol inscriure’s.

3.4 Les persones aspirants que disposin 
d’un títol d’una especialitat regulada pel Decret 
73/1994, de 7 de març, i vulguin cursar una 
segona especialitat hauran de superar la prova 
d’accés corresponent. El centre determinarà el 
percentatge de places assignades a aquests 
aspirants.

—4 Convocatòria extraordinària
En el cas que, un cop completat el procés 

de matriculació inherent a la convocatòria 
ordinària, el centre disposi de places vacants, 
podrà obrir un nou període d’inscripció i haurà 
de fer públiques les dates de les proves.

—5 Objectiu
L’objectiu de les proves serà verificar la pos-

sessió d’aptituds i/o d’habilitats específiques i 
necessàries per cursar amb aprofitament els 
estudis de l’especialitat i opció d’art dramàtic 
a la qual s’opta.

—6 Tribunals avaluadors
Les persones que componen els tribunals 

qualificadors seran nomenades per la Direc-
ció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats.

Els tribunals qualificadors, un per a cada 
especialitat, constaran d’un president o 
presidenta i quatre vocals. Seran persones 
amb titulació d’art dramàtic, o docents 
d’ensenyament superior amb coneixements 
específics en aquest àmbit.

—7 Desenvolupament i supervisió de les 
proves

Les proves es desenvoluparan a l’Institut 
del Teatre, pl. de Margarida Xirgu, s/n, Bar-
celona.

La Inspecció d’Educació supervisarà les 
proves.

—8 Contingut de les proves
8.1 El primer exercici de les proves de les 

persones aspirants que reuneixin els requisits 
acadèmics serà escrit i comú per a totes les 
especialitats, i començarà el dia 5 de juny de 
2007 a les 10 del matí. Serà qualificat entre 
zero i deu punts i serà necessària una puntu-
ació igual o superior a cinc punts per poder 
continuar la prova.

Consistirà en un exercici sobre cinc obres 
teatrals del repertori clàssic i contemporani, 
seleccionades per l’Institut del Teatre, el nom 
de les quals farà prèviament públic al seu 
tauler d’anuncis. L’exercici consistirà en un 
comentari d’un fragment d’aquestes obres, 
un qüestionari format per diverses preguntes 
comunes i un tema a desenvolupar a escollir 
entre diverses possibilitats.

El tribunal avaluarà la maduresa i els co-
neixements de la persona aspirant pel que fa 
a la comprensió de conceptes, la utilització 
del llenguatge i la capacitat per relacionar i 
sintetitzar. Des de la perspectiva del gènere 
teatral en el qual s’insereixi l’obra, es val-
oraran els coneixements de l’aspirant quant 
a la descripció de les característiques més 
importants que defineixen aquest gènere i la 
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identificació dels aspectes històrics, socials i 
artístics relacionats amb l’obra.

Les llengües admeses en el desenvolupa-
ment de les proves i en cadascun dels seus 
apartats són el català i el castellà.

El dia 12 de juny es farà pública la llista amb 
les qualificacions. Dins els dos dies següents la 
persona aspirant podrà reclamar per escrit la 
revisió de la qualificació provisional, que serà 
resolta en el mateix termini.

8.2 El primer exercici de la prova per als 
aspirants sense requisits acadèmics comença-
rà el dia 1 de juny a les 10 del matí, amb una 
primera sessió consistent en l’exposició oral 
i el debat amb el tribunal sobre els treballs i 
les activitats realitzats en l’àrea de l’especialitat 
corresponent. S’inclourà un qüestionari que la 
persona aspirant podrà respondre per escrit 
amb el format similar al descrit a l’apartat 8.1. 
L’exercici continuarà el dimarts 5 de juny.

Per a aquest exercici les persones aspirants 
hauran d’aportar, juntament amb la sol·licitud 
d’inscripció, una memòria justificativa dels tre-
balls i les activitats realitzats, dels quals s’haurà 
d’aportar documentació acreditativa.

Es valorarà l’historial del candidat en el 
terreny professional i/o acadèmic i sempre 
en relació amb l’especialitat i opció a què es 
presenta.

L’exercici serà qualificat entre zero i deu 
punts; tindrà caràcter eliminatori i per a la seva 
superació serà necessària una puntuació igual 
o superior a cinc punts.

El dilluns 11 de juny de 2007 es farà públi-
ca la llista provisional amb les qualificacions. 
Dins els dos dies següents al de la publicació 
dels resultats es podrà reclamar per escrit 
una revisió de la qualificació, i manifestar les 
al·legacions que es considerin pertinents al 
tribunal qualificador, que emetrà resolució en 
el mateix termini.

La llista definitiva de la prova comuna es farà 
pública el divendres 15 de juny de 2007.

8.3 El segon exercici de les proves (prova 
específica), per a totes les persones aspirants, 
amb requisits o sense, tindrà caràcter pràc-
tic i serà específic per a cada especialitat i 
opció. Es desenvoluparà en diverses fases i 
sessions, amb una durada màxima total de 
dues setmanes. Durant aquest temps les 
persones aspirants, assessorades i supervi-
sades per membres del tribunal, treballaran 
sobre diferents aspectes de l’especialitat i 
opció triada.

En aquest exercici el tribunal valorarà les 
habilitats i aptituds tècniques i artístiques de 
les persones aspirants, manifestades en els 
diferents apartats, que seran qualificats cadas-
cun entre zero i deu punts. La qualificació de 
l’exercici s’obtindrà de la mitjana ponderada 
dels diferents apartats. La ponderació dels 
diferents apartats es farà pública al tauler 
d’anuncis del centre amb anterioritat a l’inici 
de les proves.

—9 Detall de la prova específica (segon 
exercici)

9.1 Direcció escènica i dramatúrgia.
a) L’exercici tindrà lloc entre el dilluns 25 

de juny i el dijous 28 de juny de 2007, i 
constarà de:

a.1) Escriptura i anàlisi d’un text teatral 
creat a partir d’unes determinades pautes 
dramatúrgiques proposades pel tribunal durant 
les proves.

a.2) Proves tècniques de direcció d’ac-
tors.

a.3) Exposició per escrit i argumentació oral 
de la proposta d’escenificació d’un text breu 
seguint les pautes proposades pel tribunal.

b) Es valorarà la maduresa i l’aptitud de les 
persones aspirants quant a:

b.1) Capacitat de comprensió i d’anàlisi.
b.2) Comprensió de les situacions dramàti-

ques, creativitat en la seva resolució i capacitat 
de comunicació en la seva exposició.

b.3) Sensibilitat de la persona aspirant vers 
la comprensió i percepció dels camps de saber 
que convergeixen en el fet dramàtic.

9.2 Escenografia.
a) L’exercici tindrà lloc entre el dilluns 25 

de juny i el dimecres 27 de juny de 2007, i 
constarà de:

a.1) Anàlisi dramatúrgica des d’un punt de 
vista escenogràfic d’una de les obres esmen-
tades a l’apartat 8.1.

a.2) Aplicació de les diferents tècniques de 
representació gràfiques.

a.3) Resolució i justificació d’una proposta 
escenogràfica, a preparar i desenvolupar en 
les aules del centre per la persona aspirant, 
per demostrar la seva aptitud en les àrees 
pròpies de l’escenografia.

b) Es valorarà la maduresa i l’aptitud de les 
persones aspirants quant a:

b.1) Qualitat de les representacions.
b.2) Criteris aportats per a l’argumentació 

de la proposta.
b.3) Capacitat creativa, tant en l’elecció 

d’espais com en el desenvolupament dra-
màtic.

9.3 Interpretació.
a) Opcions. L’especialitat d’interpretació té 

tres opcions, a escollir-ne una: teatre de text, 
teatre de gest i teatre musical.

b) Dates. L’exercici tindrà lloc entre el dilluns 
18 de juny i el dilluns 9 de juliol de 2007. 
Cada aspirant formarà part d’un grup que 
treballarà davant del tribunal un total de tres 
sessions de quatre hores, el calendari de les 
quals s’anunciarà el divendres 15 de juny de 
2007. El tribunal podrà sol·licitar una sessió 
extraordinària, dins del calendari previst, per 
tal d’afinar criteris.

c) Poema. L’aspirant de les opcions de 
teatre de text i teatre de gest haurà de dur pre-
parat un altre exercici dins la prova específica 
consistent en un poema escollit lliurement i que 
el tribunal visionarà si ho creu convenient. En el 
cas de teatre de gest, si la llengua materna de 
l’aspirant no és el català, podrà dir el poema 
en la seva pròpia llengua. L’aspirant en l’opció 
de teatre musical haurà de dur un monòleg a 
triar lliurement que el tribunal visionarà si ho 
creu convenient.

d) Opció de teatre de text.
d.1) Cada aspirant haurà de triar un monòleg 

del material dramatúrgic establert per l’Institut 
del Teatre i fer el treball d’assaig abans de 
començar les proves.

d.2) Es valoraran les aptituds i els coneixe-
ments relacionats amb les matèries tècniques 
següents: dansa, acrobàcia, dicció catalana, 
expressió corporal, música i veu.

Pel que fa a la interpretació, es valorarà: la 
capacitat d’observació, estructuració i anàlisi; 
l’aptitud per executar les tècniques pròpies de 
la interpretació; la capacitat d’aprenentatge 
progressiu en el sentit d’entendre i d’integrar 
indicacions, i la presentació de l’escena.

e) Opció de teatre de gest.
e.1) Cada aspirant haurà de triar una de 

les següents opcions de treball i fer-ne la 
preparació i l’assaig abans de començar les 

proves, d’una durada màxima de tres minuts: 
una creació lliure o una creació lliure a partir 
d’un dels materials que es proposaran des de 
l’Institut del Teatre.

e.2) Es valoraran les aptituds i els coneixe-
ments relacionats amb les matèries tècniques 
següents: dansa, acrobàcia, expressió corpo-
ral, música i veu.

Pel que fa a la interpretació, es valorarà: la 
capacitat d’observació, estructuració i anàlisi; 
l’aptitud per executar les tècniques pròpies de 
la interpretació; la capacitat d’aprenentatge 
progressiu en el sentit d’entendre i d’integrar 
indicacions, i la presentació de l’escena.

f) Opció de teatre musical.
f.1) Cada aspirant haurà de triar una partitura 

del material musical establert per l’escola i 
fer el treball de preparació i assaig abans de 
començar les proves.

f.2) Es valoraran les aptituds i els coneixe-
ments relacionats amb les matèries tècniques 
següents: dansa, acrobàcia, expressió corpo-
ral, dicció, música i veu.

Pel que fa a la interpretació, es valorarà: la 
capacitat d’observació, estructuració i anàlisi; 
l’aptitud per executar les tècniques pròpies de 
la interpretació; la capacitat d’aprenentatge 
progressiu en el sentit d’entendre i d’integrar 
indicacions, i la presentació de l’escena.

—10 Qualificació global
La qualificació global de les persones as-

pirants a les diferents especialitats i opcions 
resultarà de la mitjana aritmètica de les quali-
ficacions obtingudes en els dos exercicis, la 
prova comuna i la prova específica. Per a la 
superació de la prova d’accés s’exigirà una 
qualificació global igual o superior a cinc. Les 
llistes provisionals d’admesos a cadascuna de 
les especialitats es faran públiques:

Per a l’especialitat de direcció escènica i 
dramatúrgia, el dilluns 2 de juliol de 2007.

Per a l’especialitat d’escenografia, el diven-
dres 29 de juny de 2007.

Per a l’especialitat d’interpretació, el 
dimecres 11 de juliol de 2007.

—11 Reclamacions i recursos
11.1 Les reclamacions contra la quali-

ficació global es presentaran, per escrit, al 
registre de l’Institut del Teatre durant els dos 
dies hàbils següents al de la publicació del 
resultat.

L’endemà del darrer dia del termini de pre-
sentació de reclamacions, el tribunal avaluador 
es reunirà per examinar-les i resoldre-les, i 
en publicarà el resultat el dia hàbil següent. 
A aquests únics efectes, el dissabte no es 
considerarà dia hàbil.

S’aixecarà l’acta corresponent de la re-
unió.

Al peu de la llista de publicació del resultat 
de les reclamacions s’hi indicaran el termini 
i l’òrgan davant el qual es podrà presentar 
reclamació.

11.2 La persona interessada podrà reiterar 
la seva reclamació davant la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Es-
pecialitzats, per mitjà d’un escrit presentat 
als Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat), a 
través de la direcció del centre, en el termini 
de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació del resultat.

El director de l’Institut del Teatre trametrà 
als Serveis Territorials les reclamacions que 
rebi, juntament amb la còpia de la primera 
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reclamació, i la còpia de l’acta de la reunió 
del tribunal avaluador en la qual s’hagi es-
tudiat la reclamació, la còpia de les proves 
realitzades per la persona aspirant i qualsevol 
altra documentació que, a iniciativa pròpia o a 
instància de la persona interessada, consideri 
pertinent adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció d’Edu-
cació, els Serveis Territorials trametran les 
reclamacions abans de 10 dies a la Direc-
ció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats amb tota la documen-
tació i l’informe de la Inspecció d’Educació. 
La Direcció General d’Ensenyaments Profes-
sionals, Artístics i Especialitzats les resoldrà 
abans de 10 dies, amb notificació a la persona 
interessada.

—12 Nombre de convocatòries
Cada persona aspirant disposarà d’un nom-

bre màxim de tres convocatòries per superar 
la prova d’accés.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació 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 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, 11 d’abril de 2007

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats

(07.095.006)

RESOLUCIÓ EDU/1080/2007, de 10 d’abril, 
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 
primària dels Serveis Territorials d’Educació 
a Girona han estat ubicats en edificis pro-
visionals.

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

Resolc:

—1 Traslladar els col·legis d’educació infantil 
i primària que es detallen a l’annex d’aquesta 
disposició als nous edificis que s’indiquen, 
amb efectes acadèmics i administratius que 
es detallen.

—2 El Serveis Territorials d’Educació a 
Girona prendran les mesures necessàries 
per a l’execució del que disposa aquesta 
Resolució.

Barcelona, 10 d’abril de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A GIRONA

Comarca: Baix Empordà.
Municipi: Palafrugell.
Denominació: CEIP Carrilet.
Codi de centre: 17006782.
Ubicació actual: c. Fitor, 25.
Nova ubicació: Plaça Narcisa Oliver i Deu-
lofeu, s/n.
Efectes acadèmics: des de l’1 de març de 
2007.

Comarca: Gironès.
Municipi: Girona.
Denominació: CEIP Girona Sud.
Codi de centre: 17006721.
Ubicació actual: c. Riera de Mus, 19 A.
Nova ubicació: c. Joaquim Riera i Bertran, 
18.
Efectes acadèmics: des de l’inici del curs 
escolar 2007-2008.

(07.085.118)

RESOLUCIÓ EDU/1084/2007, de 13 d’abril, 
per la qual es resolen les sol·licituds de cen-
tres docents privats per acollir-se al règim 
de concerts educatius per als ensenyaments 
d’educació infantil de segon cicle.

L’article 116 de la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació (LOE), determina 
que els centres privats que satisfacin neces-
sitats d’escolarització podran acollir-se, en el 
marc de la programació que dugui a terme 
l’Administració educativa, al règim de concerts. 
Aquesta regulació comporta un canvi respecte 
a la regulació fins ara vigent atès que la satis-
facció d’aquestes necessitats d’escolarització 
es configura com a un requisit per tal que els 
centres privats puguin acollir-se al règim de 
concerts. Fins a l’entrada en vigor de la LOE 
s’establia la satisfacció de les necessitats 
d’escolarització com un dels requisits de 
prioritat per a l’accés al règim de concerts. 
La LOE modifica el criteri no obstant manté 
com a criteris de prioritat l’atenció a pobla-
cions escolars de condicions econòmiques 
desfavorides i la realització d’experiències 
d’interès pedagògic.

El Reial decret 2377/1985, de 18 de de-
sembre, aprova les normes bàsiques sobre 
concerts educatius i, entre altres aspectes, 
estableix el procediment per a què els centres 
puguin acollir-se al règim de concerts i defi-
neix els criteris per a l’avaluació dels criteris 
prioritaris i per determinar en quin supòsits es 
considera que un centre no satisfà necessitats 
d’escolarització.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, modificat pel Decret 
155/1997, de 25 de juny, estableix el procedi-
ment per a la formalització dels concerts edu-
catius i determina el termini i la documentació 
que els centres privats que volen acollir-se al 
concert educatiu han de presentar davant del 
Departament d’Educació.

Analitzades les sol·licituds presentades per 
a acollir-se al règim de concerts educatius, per 
als ensenyaments de segon cicle d’educació 
infantil, i a proposta de la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar l’accés al règim general de con-
certs educatius establert al Decret 56/1993, 
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, als 
centres que consten a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució per a les unitats que s’hi espe-
cifiquen.

—2 Denegar als centres docents privats 
que consten a l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució l’accés al règim general dels concerts 
educatius, per les causes que en cada cas 
s’assenyalen.

—3 La concertació d’unitats aprovada 
per aquesta Resolució queda subjecta a 
l’assoliment d’un mínim de 20 alumnes per 
cada unitat d’educació infantil de segon 
cicle.

—4 El director dels serveis territorials corre-
sponent del Departament d’Educació comuni-
carà al titular del centre interessat el contingut 
d’aquesta Resolució i també les circumstàncies 
necessàries per a la formalització del concert 
corresponent.

—5 La concessió d’aquest concert educatiu 
s’efectuarà a càrrec de l’aplicació pressu-
postària EN03 D/488000100/4210 de concerts 
educatius.

—6 D’acord amb el que disposa l’apartat 4 
de l’article 30 del Decret 56/1993, de 23 de 
febrer, sobre concerts educatius, modificat pel 
Decret 155/1997, de 25 de juny, un cop final-
itzat el període de preinscripció d’alumnes per 
al curs 2007-2008, el Departament d’Educació 
revisarà d’ofici les unitats concertades, d’acord 
amb les dades de preinscripció. La resolució 
que, si és el cas, correspongui es dictarà abans 
de procedir a la matriculació d’alumnes.

—7 El concert aprovat per aquesta Resolució 
serà vigent per un període de tres anys, a partir 
de l’1 de setembre de 2007.

—8 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al 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 públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX 1

EINF: educació infantil de segon cicle.
EINF: N1-N2-N3.
NI: unitats concertades de primer curs 

d’educació infantil de segon cicle.
N2: unitats concertades de segon curs 

d’educació infantil de segon cicle.
N3: unitats concertades de tercer curs 

d’educació infantil de segon cicle.
USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) El centre no està autoritzat pels ensenya-

ments, o nombre d’unitats, pels quals sol·licita 
el concert i segons el que disposa l’article 3 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i l’article 5.1 del Reial 
decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de normes bà-
siques sobre concerts educatius, és requisit 
imprescindible que els centres concertats 
estiguin degudament autoritzats per impartir 
els ensenyaments que constitueixen l’objecte 
del concert.

(2) D’acord amb els articles 109 i 116, i 
amb la disposició transitòria setzena de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
el centre no compleix el criteri de preferència 
i progressivitat.

(3) El centre té una autorització d’obertura 
amb un nombre de llocs escolars inferior al 
mínim d’alumnes necessaris per concertar les 
unitats sol·licitades.

(4) D’acord amb el que es preveu a l’article 
116 de la LOE i l’article 21.2 del Reial decret 
2377/1985, de 18 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de normes bàsiques 
sobre concerts educatius, es considera, que 
un centre no satisfà necessitats d’escolarització 
quan per la seva ubicació requereix l’ús de 
serveis de transport i menjador escolars.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Codi: 08019502.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 1-0-0.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Mafalda II
Codi: 08049646.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA.

Municipi: Jorba (Anoia).
Denominació: Montclar.
Codi: 08040266.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 6. CD: (2) i (4).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 08006465.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 3. CD: (2) i (3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Reial Monestir de Santa Isa-
bel.
Codi: 08004705.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 12. CD: (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II 
(COMARQUES).

Municipi: Sant Celoni (Vallès Oriental).
Denominació: La Salle Sant Celoni.
Codi: 08025745.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 2. CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: L’Arboç (Baix Penedès).
Denominació: Esc. Fam. Agr. Campjoliu.
Codi: 43006290.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 6. CD: (2) i (4).

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Aura.
Codi: 43005820.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 9. CD: (2) i (4).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: La Vall.
Codi: 08024731.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 11. CD: (2) i (4).

(07.102.178)

RESOLUCIÓ EDU/1085/2007, de 5 d’abril, de 
convocatòria de concurs públic per a la selec-
ció de projectes de centres d’educació infantil i 
primària i d’educació secundària de Catalunya, 
de titularitat del Departament d’Educació, per 
participar en un pla experimental de llengües 
estrangeres.

Incrementar el coneixement d’una tercera 
o quarta llengua és un objectiu del govern de 
la Generalitat de Catalunya i una demanda de 
la societat catalana per tal que els ciutadans 
de Catalunya afrontin els reptes del segle XXI 
en una societat dinàmica, culta i moderna. 
Aquesta voluntat del govern s’ha concretat en 
la fita d’avançar cap a una societat de persones 
capaces d’expressar-se en tres llengües.

Les experiències iniciades en diferents 
centres educatius i els resultats obtinguts en 
el desenvolupament del projecte Orator i del 
Pla experimental de llengües estrangeres, per-
meten inferir que l’increment del contacte de 
l’alumnat amb una tercera llengua i l’ampliació 
dels àmbits d’ús en àrees no lingüístiques i 
en activitats generals dels centres educatius, 
afavoreixen la competència lingüística de 
l’alumnat en la llengua meta.

El Departament d’Educació vol impulsar pro-
jectes que contemplin un increment del temps 
de contacte de l’alumne amb les llengües 
estrangeres i ampliar-ne el seu àmbit d’ús 
amb l’objectiu de millorar la seva competència 
lingüística general, incidint de manera especial 
en la llengua oral.

Per tot això, a proposta de la Direcció 
General d’Innovació,

Resolc:

Article 1
Convocar concurs públic per a la selecció 

de projectes de centres d’educació infantil i 
primària i d’educació secundària de titularitat 
del Departament d’Educació, per a la partici-
pació en un pla experimental en l’ensenyament 
i l’aprenentatge de llengües estrangeres.

Article 2
Aprovar les bases generals i específiques 

que han de regir aquesta convocatòria de 
concurs públic i que són les que consten en 
l’annex 1 i annex 2, respectivament, d’aquesta 
Resolució.

Article 3
La despesa derivada de l’assignació 

econòmica extraordinària per dur a terme els 
projectes d’innovació que resultin seleccionats 
en aquesta convocatòria serà d’un import 
màxim de 350.000,00 euros. Aquest import 
ha d’anar a càrrec de la posició pressupostària 
D/226130800/4230 del centre gestor EN02 
del pressupost vigent.

Article 4
Delegar en el director general d’Innovació 

la facultat de resoldre aquesta convocatòria, 
a proposta de les comissions territorials que 
es crearan amb aquesta finalitat.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que 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 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 oportú per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases generals

—1 Objecte de la convocatòria
L’objectiu d’aquesta convocatòria és selec-

cionar fins a 100 centres d’educació infantil i 
primària i 75 d’educació secundària, per donar 
un nou impuls a l’ensenyament i l’aprenentatge 
d’una tercera llengua, en el marc d’un pla 
experimental, per tal d’incrementar el contacte 
de l’alumnat amb aquesta llengua, ampliar-ne 
l’àmbit d’ús al llarg de l’educació i promoure 
pràctiques metodològiques que comportin 
la millora de la competència lingüística de 
l’alumnat, especialment a nivell oral.
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—2 Requisits generals de participació
2.1 Podran participar en aquesta convo-

catòria els centres públics d’educació infantil i 
primària i d’educació secundària de Catalunya, 
de titularitat del Departament d’Educació, que 
presentin un projecte segons les propostes que 
consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució i que 
tinguin les característiques següents:

a) Que el projecte s’emmarqui en el projecte 
lingüístic del centre.

b) Que el projecte estigui aprovat pel 
claustre de professors i pel consell escolar 
de centre.

c) Que el projecte s’iniciï el curs 2007-2008 
amb una durada de tres cursos escolars.

2.2 No es podran acollir a aquesta convo-
catòria els centres educatius que tinguin un pro-
jecte vigent, seleccionat a l’empara de la convo-
catòria feta per la Resolució EDC/1329/2005, 
de 25 d’abril (DOGC núm. 4375, de 2.5.2005) 
i la Resolució EDC/648/2006, de 9 de març 
(DOGC núm. 4596, de 20.3.2006).

2.3 Així mateix, els centres d’educació 
secundària amb projectes per a l’ensenyament 
i aprenentatge de continguts d’una matèria 
en llengua estrangera que hagin participat a 
l’empara del projecte Orator, només podran 
acollir-se a aquesta convocatòria si presenten 
un projecte amb blocs de continguts diferents 
als presentats amb anterioritat.

2.4 La persona responsable del desenvo-
lupament del projecte ha de tenir destinació 
definitiva en el centre i ha de formar part de 
l’equip de professorat que apliqui el projecte 
a l’aula. En tot cas, el centre ha de garantir 
la continuïtat del projecte durant tres cursos 
escolars.

2.5 Per ser seleccionat, caldrà que el cen-
tre compti amb suficient professorat preparat i 
disposat a desenvolupar el projecte.

—3 Informació a Internet
La informació sobre aquesta convocatòria 

estarà disponible a l’adreça electrònica 
http://www.gencat.net/educacio i al Sistema 
d’Atenció al Ciutadà. La publicació a Internet 
de tota la informació sobre la convocatòria, així 
com de la seva resolució, no tindrà efectes pel 
que fa als còmputs de terminis.

—4 Presentació de sol·licituds, termini i 
documentació

4.1 Els centres educatius interessats a 
participar en aquesta convocatòria hauran de 
presentar una sol·licitud, adreçada al director 
general d’Innovació. El formulari de sol·licitud 
es trobarà a la pàgina web http://www.gencat.
net/educacio, a la seu central del Departament 
d’Educació i als seus serveis territorials.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la següent 
documentació:

1. Dos exemplars de la proposta del 
projecte de llengües estrangeres que es pre-
veu dur a terme, elaborat d’acord amb les 
característiques que s’especifiquen a l’annex 
3 d’aquesta Resolució.

2. Certificat de l’acta de la sessió del 
claustre i del Consell Escolar en la qual 
s’aprova el projecte de llengües estrangeres 
i la previsió de la destinació de l’assignació 
econòmica prevista.

3. Compromís escrit del/de la director/a 
del centre educatiu i del professorat implicat 
de garantir la continuïtat durant els tres cursos 
acadèmics de durada del projecte. En el cas 
dels centres d’educació infantil i primària, rel-

ació del professorat amb destinació definitiva 
al centre que, tot i ocupar un lloc de treball 
diferent, té la capacitació, titulació o habilitació 
per impartir la llengua estrangera i manifesta 
estar disposat/ada a impartir-ne la docència.

4. Pla d’actuacions previst, amb el vistiplau 
de les direccions dels centres educatius, per 
a la coordinació amb altres centres educatius 
que presentin un projecte comú per a la par-
ticipació en aquest Pla.

5. Acreditació de coneixement de l’idioma 
per part del professorat implicat en l’experiència 
(excepte del de llengües estrangeres), en el cas 
dels centres que presentin un projecte per a 
l’ensenyament i l’aprenentatge de tots o alguns 
dels continguts d’una àrea no lingüística del 
currículum en llengua estrangera.

4.2 Per tal d’agilitar el procés, la sol·licitud 
es formalitzarà per via telemàtica, sempre que 
sigui possible. La sol·licitud formalitzada per via 
telemàtica caldrà imprimir-la, signar-la i presen-
tar-la amb la documentació esmentada.

4.3 La còpia impresa de la sol·licitud, 
juntament amb la documentació esmentada, 
es pot presentar a la seu central del Depar-
tament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 
08021 Barcelona), als seus serveis territorials, 
o a qualsevol dels llocs que estableix l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu 
comú. En el cas que s’opti per presentar la 
sol·licitud en una oficina de correus, es farà en 
sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada 
i segellada pel personal de correus abans de 
ser certificada.

4.4 El termini de presentació de sol·licituds 
s’iniciarà l’endemà de la publicació al DOGC 
d’aquesta disposició i finalitzarà el dia 9 de 
maig de 2007.

—5 Procés de selecció dels projectes
5.1 El director general d’Innovació resoldrà 

aquesta convocatòria, a proposta de les comis-
sions territorials que es crearan amb aquesta 
finalitat. Les persones que han de constituir 
cada comissió són:

El/la director/a dels serveis territorials o, en 
el cas de Barcelona, el gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona, o persona en qui 
delegui, que actuarà com a president/a.

L’inspector/a en cap dels serveis territorials 
o persona en qui delegui.

Un/a tècnic/a del Departament d’Educació 
vinculat a l’àmbit de les llengües estrang-
eres.

El coordinador/a de llengua i cohesió social 
dels serveis territorials, i en el cas de Barcelona, 
del Consorci d’Educació.

Dos representants de la Junta territorial de 
directors, un/a de primària i un/a de secundària, 
els centres educatius dels quals no s’hagin 
presentat a la convocatòria, designats pel 
director/a dels serveis territorials o, en el 
cas de Barcelona, pel gerent del Consorci 
d’Educació.

El/la cap de la Secció de Serveis Educatius i 
Formació Permanent dels Serveis Territorials, o 
la cap de la Unitat de Programes Educatius del 
Consorci d’Educació, en el cas de Barcelona, 
o persona en qui delegui, que actuarà com a 
secretari/ària.

Els membres de les diverses comissions 
estaran afectats per les causes d’abstenció i 
recusació que preveuen els articles 28 i 29 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

5.2 Per a la selecció de les sol·licituds es 
tindran en compte els criteris següents:

Qualitat i coherència del projecte presentat i 
relació amb altres projectes i accions de millora 
en què participi el centre.

Adequació dels objectius i continguts del 
projecte a les propostes detallades a les bases 
específiques de l’annex 2.

Implicació en el projecte dels centres 
d’educació infantil i primària i el centre 
d’educació secundària que conformen una 
zona educativa 3-18.

Implicació en el projecte d’un grup de cen-
tres educatius d’una zona geogràfica.

Implicació de tots els centres educatius que 
conformen una zona escolar rural. En aquest 
cas, caldrà presentar un únic projecte comú 
que inclogui la relació d’actuacions que es 
duran a terme a cada centre.

En el cas dels centres d’educació infantil i 
primària, disponibilitat i compromís de partici-
par en el projecte, d’altres professors amb la 
capacitació per impartir la llengua estrangera 
reconeguda pel Departament d’Educació, i 
amb destinació definitiva al centre en llocs de 
treball diferents del de la llengua estrangera.

5.3 Cada comissió estudiarà i valorarà les 
sol·licituds presentades i elevarà una relació 
prioritzada al director general d’Innovació 
dels projectes que reuneixin els requisits. Així 
mateix, podrà demanar als centres educatius 
participants la documentació addicional i els 
aclariments que consideri oportuns.

5.4 La convocatòria serà resolta pel di-
rector general d’Innovació, tenint en compte 
les prioritzacions territorials. Es reservarà un 
màxim d’un 10% dels projectes per a centres 
educatius que participen en el Pla d’Autonomia 
de Centres o en els Plans de Millora (PMiS 
o PM) dels centres educatius, impulsats pel 
Departament d’Educació. Aquesta reserva està 
condicionada a la signatura de l’acord previst 
a la base 6.4 de la Resolució EDC/2237/2005, 
de 19 de juliol, i de la Resolució EDC/889/2006, 
de 5 d’abril. Aquesta proporció podrà variar 
en el cas que no hi hagi prou projectes d’un 
o altre tipus de centre.

—6 Resolució de la convocatòria
La resolució d’aquesta convocatòria es farà 

pública als taulers d’anuncis de la seu central 
del Departament d’Educació, dels seus serveis 
territorials i a l’adreça d’Internet esmentada a 
la base 3 d’aquesta convocatòria. Així mateix, 
es notificarà el resultat de la convocatòria a 
tots els centres educatius participants.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades 
s’entendran desestimades si no hi recau reso-
lució expressa en el termini de sis mesos a 
comptar a partir de l’endemà de la finalització 
del termini per presentar sol·licituds.

—7 Recursos, materials i formació
7.1 Els projectes d’innovació que resultin 

seleccionats en aquesta convocatòria compor-
taran la dotació, amb destinació a cadascun 
dels centres educatius seleccionats, dels 
recursos que s’especifiquen en les bases 7.2 
i 7.3. Als efectes de l’assignació de recursos, 
una zona escolar rural completa es considerarà 
un únic centre.

7.2 El Departament d’Educació farà 
efectiva una dotació econòmica extraordinària 
finalista de 2.000,00 euros a cada centre, 
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segons s’especifica en l’apartat anterior, en un 
sol lliurament, un cop resolta la convocatòria. 
Els centres educatius hauran d’incorporar 
al seu pressupost les quantitats lliurades i 
gestionar-les d’acord amb el que preveu el 
Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel 
qual es regula el procediment per dur a terme 
l’autonomia de gestió econòmica dels centres 
educatius públics no universitaris del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

7.3 A banda de la dotació econòmica 
abans esmentada, la selecció d’un projecte 
d’innovació en aquest programa comportarà, 
per al centre que el dugui a terme, la dotació 
dels recursos següents:

Materials didàctics.
Formació específica del professorat implicat 

en el projecte i assessorament didàctic.
Priorització en l’assignació d’auxiliars de 

conversa.
Ajustament dels llocs de treball, si escau, 

tal com s’estableix en la base 1.3 de l’annex 
2 d’aquesta Resolució.

Prioritat en la dotació d’equipament in-
formàtic.

—8 Compromís del centre
Els centres educatius seleccionats es 

comprometen a donar continuïtat al projecte 
durant tres cursos escolars i a participar en 
les activitats de formació i coordinació que es 
realitzin; així mateix es comprometen a facilitar 
que el professorat implicat en el desenvolupa-
ment d’aquests projectes disposi d’una hora 
setmanal coincident dins del seu horari de 
permanència al centre.

Un cop finalitzats els tres cursos d’implantació 
del projecte, el centre educatiu realitzarà 
l’avaluació del pla, i s’incorporaran al projecte 
educatiu i al projecte curricular del centre 
aquells aspectes que es decideixi consolidar.

El Departament d’Educació podrà publicar 
i difondre els materials que s’hagin elaborat 
en el desenvolupament dels projectes objecte 
d’aquesta convocatòria, sens perjudici del que 
disposa el Text refós de la Llei de la propietat 
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril.

Els autors, amb l’autorització prèvia del 
Departament d’Educació, podran publicar els 
materials sempre que es faci menció expressa 
que formen part d’un projecte d’innovació en 
el camp de l’ensenyament i l’aprenentatge 
de les llengües estrangeres impulsat des del 
Departament d’Educació.

—9 Seguiment dels projectes d’innovació
La Inspecció Educativa realitzarà la su-

pervisió del desenvolupament dels projectes 
dels centres educatius durant els tres cursos 
escolars de la seva implantació, especialment 
pel que fa a l’aplicació del projecte a les aules, 
la seva contribució a la millora de la qualitat 
educativa del centre i al grau de participació 
del professorat implicat.

La Subdirecció General de la Inspecció 
d’Educació elaborarà un informe global de 
la incidència dels projectes en la pràctica 
educativa.

Aquest informe es trametrà a la Direcció 
General d’Innovació, per tal que faci la val-
oració definitiva i prengui les decisions que 
correspongui.

En finalitzar el projecte, i abans del 30 de 
setembre de 2010, els centres educatius se-

leccionats hauran de presentar una memòria 
global de les activitats realitzades.

—10 Certificació
La participació en aquests projectes tindrà la 

consideració d’activitat d’innovació educativa 
i la direcció general d’Innovació n’emetrà, en 
finalitzar els tres cursos escolars de durada del 
projecte, el certificat corresponent al profes-
sorat que hi hagi participat. Per a l’obtenció 
d’aquests certificats, els centres educatius 
seleccionats hauran de trametre als directors 
dels serveis territorials corresponents, abans 
del 15 de juliol de 2008, 2009 i 2010, la 
documentació següent:

Certificat anual de la direcció del centre, 
amb el vistiplau de l’inspector del centre, en 
què es faci constar el nom, cognoms i NIF del 
professorat que ha participat en el projecte 
d’innovació.

Síntesi anual de les activitats realitzades 
durant el curs escolar.

ANNEX 2

Bases específiques

—1 Educació infantil i primària
1.1 Els centres d’educació infantil i primària 

hauran de presentar un projecte que, a més 
de complir els requisits generals especificats 
en la base 2 de l’annex 1 d’aquesta convo-
catòria, s’emmarqui en una de les propostes 
següents:

a) La introducció de la llengua estrangera 
a segon curs de parvulari amb una dedicació 
de 2 hores setmanals.

b) La impartició de la llengua estrangera a 
l’educació primària (3 hores setmanals) amb 
una sessió de mig grup, en tots els nivells, per 
reforçar la llengua oral.

c) L’ensenyament i l’aprenentatge de con-
tinguts d’àrees no lingüístiques en llengua 
estrangera en el cicle superior de primària 
amb una dedicació mitjana mínima d’una 
hora setmanal.

El professorat de les àrees no lingüístiques 
haurà de tenir un nivell de competència equiva-
lent al certificat d’aptitud de l’Escola Oficial 
d’Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú 
de referència per a les llengües)

d) La introducció de la segona llengua es-
trangera en el cicle superior amb una dedicació 
d’1,5 hores setmanals.

Els projectes que es presentin hauran 
d’incloure també l’ús de la llengua estrangera 
en activitats generals del centre.

1.2 Se seleccionaran un màxim de 100 
projectes d’acord amb els criteris de selecció 
esmentats en la base general 5.2.

1.3 D’acord amb els criteris generals de 
confecció de plantilles dels centres educatius, 
de les titulacions o habilitacions del professorat 
i del professorat disposat a desenvolupar 
el projecte, es considerarà l’ajustament del 
catàleg de llocs de treball del centre a les 
necessitats del Pla.

—2 Educació secundària
2.1 Els centres educatius d’educació 

secundària hauran de presentar un projecte 
que, a més de complir els requisits gener-
als especificats en la base 2 de l’annex 1 
d’aquesta convocatòria, s’emmarqui en una 
de les propostes següents:

a) L’ensenyament i l’aprenentatge de tots o 
alguns dels continguts d’una àrea no lingüística 

del currículum en llengua estrangera amb un 
mínim de 35 hores.

El projecte s’haurà de dur a terme en estreta 
col·laboració entre el professorat de llengües 
estrangeres i el de les àrees implicades. El 
professorat de les àrees no lingüístiques haurà 
de tenir un nivell de competència equivalent al 
certificat d’aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes 
(nivell B2 del Marc europeu comú de referència 
per a les llengües). Per garantir la continuïtat 
del pla es podrà considerar l’ajustament del 
catàleg de llocs de treball del centre a les 
necessitats del projecte.

b) El treball per projectes: ensenyament/
aprenentatge significatiu de la llengua es-
trangera com a instrument per accedir a altres 
àrees del coneixement.

c) La millora de la competència comu-
nicativa general de l’alumnat amb especial 
incidència en les competències de producció, 
recepció i interacció oral.

2.2 Se seleccionaran un màxim de 75 
projectes d’acord amb els criteris de selecció 
esmentats en la base general 5.2.

ANNEX 3

Contingut del projecte

1. Formulari, signat pel/per la directora/a, 
amb les dades del centre:

Nom del centre.
Codi del centre.
Adreça: carrer, número, codi postal, lo-

calitat.
Telèfon i adreça electrònica.
NIF del centre
Serveis Territorials
Nom de la persona responsable del pro-

jecte.
NIF de la persona responsable del pro-

jecte.
Adreça electrònica de la persona respon-

sable del projecte.
Forma d’ocupació de la plaça de la persona 

responsable del projecte.
Assignatura impartida en el cas d’àrees no 

lingüístiques.
Nom i cognoms de la resta de professorat 

implicat.
Adreça electrònica de la resta de profes-

sorat implicat.
Forma d’ocupació de la plaça de la resta 

de professorat implicat
Assignatura impartida en el cas d’àrees no 

lingüístiques.

2. Títol, idioma i breu síntesi del pro-
jecte.

3. Descripció del projecte
a) Justificació del projecte: motivació, 

experiències prèvies, vinculació a la realitat 
del centre.

b) Objectius.
c) Integració en el projecte lingüístic del 

centre i en el currículum.
d) Alumnat participant (cicles, nivells, 

grups, etc.).
e) Descripció de la metodologia que s’empra 

en la pràctica docent, acompanyada de materi-
als que l’exemplifiqui.

f) Temporització de les actuacions a dur a 
terme en els tres cursos escolars.

g) Criteris i indicadors d’avaluació.
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Codi  Nom Municipi

08033924 IES Pius Font i Quer ..................... Manresa
08033961 IES Rafael Casanova .................... Sant Boi de Llobregat
08034011 IES Frederic Mompou ................... Sant Vicenç dels Horts
08034217 IES Bernat el Ferrer ...................... Molins de Rei
08034606 IES Baix Montseny........................ Sant Celoni
08035143 IES Miquel Martí i Pol ................... Cornellà de Llobregat
08035167 IES Barcelona-Congrés ................. Barcelona
08035222 IES Manuel Blancafort .................. La Garriga
08035234 IES Vil·la Romana ......................... La Garriga
08035246 IES Gelida ..................................... Gelida
08035258 IES Apel·les Mestres ..................... L’Hospitalet de Llobregat
08035295 IES Palau Ausit ............................. Ripollet
08035362 IES Alt Penedès ............................ Vilafranca del Penedès
08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall ...... Cardedeu
08037176 IES La Bastida .............................. Santa Coloma de Gramenet
08040138 IES La Sedeta ............................... Barcelona
08040540 IES El Cairat ................................. Esparreguera
08040564 IES Jaume Almera ........................ Vilassar de Dalt
08040849 IES Fort Pius ................................. Barcelona
08041374 IES La Mallola ............................... Esplugues de Llobregat
08041519 IES Martí Dot ................................ Sant Feliu de Llobregat
08042019 IES Badalona VII ........................... Badalona
08043504 IES Pere Calders .......................... Cerdanyola del Vallès
08043671 IES El Palau .................................. Sant Andreu de la Barca
08043681 IES Marianao ................................ Sant Boi de Llobregat
08043711 IES Serra de Marina ..................... Premià de Mar

ANNEX

Codi  Nom Municipi

08013123 IES Joan Boscà ............................ Barcelona
08013159 IES Infanta Isabel d’Aragó ............ Barcelona
08013172 IES Ausiàs March ......................... Barcelona
08013184 IES Bernat Metge ......................... Barcelona
08013226 IES Menéndez y Pelayo ................ Barcelona
08014693 IES Guillem de Berguedà .............. Berga
08015171 IES Bisbe Sivilla ............................ Calella
08016781 IES Esteve Terradas i Illa ............... Cornellà de Llobregat
08017931 IES Antoni Cumella ....................... Granollers
08019320 IES Torras i Bages ........................ L’Hospitalet de Llobregat
08019371 IES Llobregat ................................ L’Hospitalet de Llobregat
08019401 IES Provençana ............................ L’Hospitalet de Llobregat
08019411 IES Bellvitge .................................. L’Hospitalet de Llobregat
08020474 IES Lluís de Peguera .................... Manresa
08020838 IES Mediterrània ........................... Masnou
08021430 IES Lluís de Requesens ................ Molins de Rei
08021594 IES de Mollet del Vallès ................ Mollet del Vallès
08024777 IES Egara ...................................... Terrassa
08024881 IES Ferran Casablancas................ Sabadell
08026397 IES Olorda .................................... Sant Feliu de Llobregat
08031034 IES Jaume Callís ........................... Vic
08031757 IES Forat del Vent ......................... Cerdanyola del Vallès
08031770 IES Can Jofresa ............................ Terrassa
08031861 IES Leonardo da Vinci .................. Sant Cugat del Vallès
08033869 IES Pau Casals ............................. Badalona
08033912 IES Mercè Rodoreda .................... L’Hospitalet de Llobregat

4. Altres centres educatius implicats en 
el projecte

a) Nom i codi del/s centre/s.
b) Actuacions conjuntes previstes.
Els centres educatius que participen en els 

projectes d’autonomia de centre impulsats 
pel Departament d’Educació faran constar 
aquesta participació i ajustaran la descripció 
del seu projecte a allò previst en el seu pla 
estratègic.

Aquest document ha de tenir una extensió 
màxima de 10 fulls.

(07.094.182)

RESOLUCIÓ EDU/1086/2007, de 10 d’abril, 
per la qual es dóna publicitat dels centres que 
han formalitzat documentalment amb el Depar-
tament d’Educació un acord triennal d’aplicació 
del pla per a la millora de la qualitat del servei 
educatiu durant el període 2006-2009.

El consell de direcció del Departament 
d’Educació i Universitats va aprovar el 28 
d’agost de 2006 el projecte per la millora de la 
qualitat dels centres educatius públics. El pro-
jecte preveu, per aquells IES que ho demanin, 
l’aplicació d’un pla de millora per al període 
2006-2009, amb la finalitat de potenciar les 
iniciatives dels centres per millorar els resul-
tats educatius i la cohesió social. En el marc 
d’aquestes iniciatives, 180 IES van manifestar, 
abans del 14 de desembre de 2006, la seva 
voluntat de participar-hi. Aquests centres han 
estat acompanyats pel Departament en el 
procés d’elaboració del seu pla.

El Departament d’Educació i cadascun dels 
centres han fet constar en un acord triennal, 

signat el 22 de febrer de 2007, l’aplicació 
del pla, que inclou: els objectius i les estratè-
gies del pla, els compromisos, els recursos 
acordats, el seguiment de la seva aplicació i 
la seva durada.

El dia 20 de març de 2006, el Govern de 
Catalunya i diferents organitzacions del món 
de l’educació van signar el Pacte Nacional per 
a l’Educació. L’apartat VI del Pacte considera 
l’autonomia de centres com una estratègia per 
a la millora de la qualitat dels centres educatius. 
La seva memòria econòmica preveu destinar 
80,1 milions d’euros, entre el 2006 i 2009, 
per al desenvolupament de l’autonomia en els 
centres del Departament d’Educació .

Per tot això, i a proposta de la Secretaria 
de Polítiques Educatives,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la relació de centres 
educatius del Departament d’Educació, que 
consten a l’annex, amb els quals s’ha for-
malitzat documentalment un acord triennal 
d’aplicació del pla per a la millora de la quali-
tat del servei educatiu que presten aquests 
centres, per al període 2006-2009, amb els 
objectius de millorar els resultats educatius i 
la cohesió social.

—2 Aplicar a tots els centres de l’annex 
el que disposa l’apartat 1.4 de l’Acord de 
la Mesa Sectorial sobre condicions laborals 
del professorat de secundària, de data 27 de 
setembre de 2006, aprovat per l’Acord del 
Govern GOV/233/2006, de 27 de desembre 
(DOGC núm. 4813, de 2.2.2007) i, fixar per 
als cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-
2009 i, amb efectes d’1 de gener de 2007, el 

nombre màxim de coordinadors amb especial 
responsabilitat i dedicació assignats en funció 
del nombre de grups:

Centres de fins 21 grups: 1 coordinador/a 
amb responsabilitats addicionals. 

Centres de més de 21 grups: 2 coordina-
dors/es amb responsabilitats addicionals.

—3 Dotar, a cadascun dels centres rela-
cionats a l’annex, dels recursos addicionals 
establerts en els acords triennals formalitzats 
entre el Departament d’Educació i cadascun 
dels centres.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 
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 461 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al 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 públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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Codi  Nom Municipi
08044168 IES Pla de les Moreres ................. Vilanova del Camí
08044533 IES La Ferreria .............................. Montcada i Reixac
08044569 IES Pere Barnils ............................ Centelles
08044570 IES Vall d’Arús .............................. Vallirana
08044612 IES de Parets del Vallès ................ Parets del Vallès
08044624 IES de Sabadell ............................ Sabadell
08044715 IES Jaume Mimó .......................... Cerdanyola del Vallès
08044971 IES de Gironella ............................ Gironella
08045021 IES Estela Ibèrica .......................... Santa Perpètua 
  de la Mogoda
08045070 IES Joan Miró ............................... L’Hospitalet de Llobregat
08045471 IES Pompeu Fabra ....................... Badalona
08045483 IES Vila de Gràcia ......................... Barcelona
08045562 IES Can Planas ............................. Barberà del Vallès
08045604 IES Enric Borràs ........................... Badalona
08045641 IES Lluís Domènech 
 i Montaner .................................... Canet
08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros .............. Vilanova i la Geltrú
08045665 IES Ramon Turró i Darder ............. Malgrat de Mar
08045677 IES Thalassa ................................. Montgat
08045689 IES Voltrera ................................... Abrera
08045860 IES Miramar .................................. Viladecans
08046581 IES Lluís Vives .............................. Barcelona
08046608 IES Príncep de Viana .................... Barcelona
08046645 IES Molí de la Vila ......................... Capellades
08046657 IES Joaquim Blume ...................... Esplugues de Llobregat
08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat ......... Sant Cugat del Vallès
08046724 IES Montserrat Roig...................... Terrassa
08046751 IES Ventura Gassol ....................... Badalona
08046761 IES Guillem Catà ........................... Manresa
08046840 IES Castellet ................................. Sant Vicenç de Castellet
08047376 IES Llobregat ................................ Sallent
08047421 IES Secretari Coloma .................... Barcelona
08047479 IES Alba del Vallès ........................ Sant Fost de Campsentelles
08052207 IES de Puig-reig ............................ Puig-reig
08052581 IES Miquel Tarradell ...................... Barcelona
08052700 IES Vall d’Hebron .......................... Barcelona
08052827 IES Lluís Domènech 
 i Montaner .................................... Barcelona
08052839 IES Consell de Cent ..................... Barcelona
08052980 IES Montmeló ............................... Montmeló
08053005 IES Castell del Quer...................... Prats de Lluçanès
08053091 IES El Foix .................................... Santa Margarida 
  i els Monjos
08053111 IES d’Auro .................................... Santpedor
08053121 IES Taradell ................................... Taradell
08053157 IES Gorgs ..................................... Cerdanyola del Vallès
08053169 IES Matadepera ............................ Matadepera
08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó ......... Sabadell
08053248 IES de Sentmenat ......................... Sentmenat
08053261 IES de Viladecavalls ...................... Viladecavalls del Vallès
08053297 IES de Pallejà ................................ Pallejà
08054198 IES Estany de la Ricarda .............. El Prat de Llobregat
08054228 IES Joan Fuster ............................ Barcelona
08054873 IES Joaquima Pla i Farreras .......... Sant Cugat del Vallès
08056109 IES Can Vilumara .......................... L’Hospitalet de Llobregat
08057230 IES Cubelles ................................. Cubelles
08057540 IES Joan Brossa ........................... Barcelona
08058404 IES Cirviànum de Torelló ............... Torelló
08058428 SES Sant Quirze de Besora ......... Sant Quirze de Besora
08058520 IES Puig de la Creu ...................... Castellar del Vallès
08059329 IES Can Peixauet .......................... Santa Coloma de Gramenet
08060009 SES Manuel Carrasco 
 i Formiguera .................................. Sant Feliu de Codines
08060976 IES Voltreganès ............................. Les Masies de Voltregà
08062729 SES de Cardedeu ......................... Cardedeu
08062730 SES de Dosrius ............................ Dosrius

Codi  Nom Municipi

08062791 IES de Sant Pere de Vilamajor...... Sant Pere de Vilamajor
08064830 SES de Berga ............................... Berga
08065329 SES de Sant Martí Sarroca........... Sant Martí Sarroca
08065421 IES de Montornès del Vallès ......... Montornès del Vallès
17000706 IES Puig Cargol ............................ Calonge
17001218 IES Ramon Muntaner ................... Figueres
17002387 IES Montsacopa ........................... Olot
17002557 IES Baix Empordà......................... Palafrugell
17003306 IES Sant Elm ................................ Sant Feliu de Guíxols
17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols ........ Sant Feliu de Guíxols
17004438 IES Alexandre Deulofeu ................ Figueres
17004487 IES Rafael de Campalans ............. Anglès
17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà ............ Girona
17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal .... Girona
17004578 IES Castell d’Estela ....................... Amer
17005364 IES Cap Norfeu............................. Roses
17005376 IES de Santa Coloma 
 de Farners .................................... Santa Coloma de Farners
17005649 IES Cendrassos ............................ Figueres
17005650 IES de Cassà de la Selva ............. Cassà de la Selva
17005662 IES Serrallarga .............................. Blanes
17005704 IES Abat Oliba .............................. Ripoll
17005893 IES Bosc de la Coma ................... Olot
17005923 IES Montgrí ................................... Torroella de Montgrí
17006605 IES Montsoriu ............................... Arbúcies
17006678 SES Cap de Creus ....................... Cadaqués
17006681 SES Germans Vila-Riera ............... Camprodon
17006691 IES Ridaura ................................... Castell d’Aro
17006708 IES de Celrà ................................. Celrà
17006733 IES Vescomtat de Cabrera ........... Hostalric
17006770 IES Rocagrossa ............................ Lloret de Mar
17006794 SES Joan Triadú ........................... Ribes de Freser
17006812 IES de Tossa de Mar .................... Tossa de Mar
17006824 IES de Vidreres ............................. Vidreres
17006851 IES Illa de Rodes .......................... Roses
17006939 IES Santa Eugènia ........................ Girona
17007300 IES La Bisbal ................................ La Bisbal d’Empordà
17007609 IES Olivar Gran ............................. Figueres
25000833 IES Ciutat de Balaguer ................. Balaguer
25001311 IES Antoni Torroja ......................... Cervera
25002684 IES Samuel Gili i Gaya .................. Lleida
25003202 IES de Mollerussa ......................... Mollerussa
25004188 IES Joan Brudieu .......................... La Seu d’Urgell
25005442 IES Escola del Treball ................... Lleida
25005454 IES Francesc Ribalta ..................... Solsona
25005685 IES La Segarra ............................. Cervera
25005727 IES Almatà .................................... Balaguer
25006227 IES d’Almenar ............................... Almenar
25006471 IES Aubenç ................................... Oliana
25006483 IES Canigó .................................... Almacelles
25006720 IES d’Hoteleria i Turisme ............... Lleida
25006732 IES Torrevicens ............................. Lleida
25007153 IES d’Alcarràs ............................... Alcarràs
25007189 IES Maria Rúbies .......................... Lleida
43002594 IES Baix Camp ............................. Reus
43004438 IES Joaquin Bau ........................... Tortosa
43004608 IES Narcís Oller ............................. Valls
43006617 IES Joan Amigó i Callau ............... L’Espluga del Francolí
43006642 IES Terra Alta ................................ Gandesa
43006691 IES Priorat .................................... Falset
43007087 IES Sòl de Riu .............................. Alcanar
43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert .......... Riudoms
43008420 IES Roquetes ................................ Roquetes
43008432 IES Sant Pere i Sant Pau .............. Sant Pere i Sant Pau 
43008501 SES Sant Salvador ....................... Tarragona (Sant Salvador)
43009850 SES Ernest Lluch i Martí ............... Cunit
43010335 IES Cambrils II .............................. Cambrils

(07.093.017)
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RESOLUCIÓ EDU/1087/2007, de 12 d’abril, 
per la qual s’obre convocatòria per a la 
concessió d’ajuts a grups d’alumnat que 
cursa ensenyaments postobligatoris en centres 
d’ensenyament secundari de Catalunya, per a 
la realització de pràctiques en empreses o in-
stitucions d’altres països durant l’any 2007.

En el marc del conjunt de relacions escola-
empresa es realitzen molts projectes d’estades 
i intercanvis d’alumnat de formació professional 
entre diversos països, per tal de dur a terme 
experiències de pràctiques en empreses o 
institucions.

En la majoria dels casos, aquestes experièn-
cies no es poden dur a terme per les dificultats 
econòmiques de l’alumnat per poder sufragar 
els costos dels desplaçaments i l’estada.

El Departament d’Educació, amb la finalitat 
de facilitar a l’alumnat el coneixement de la 
realitat d’altres països i d’afavorir la realització 
de les experiències esmentades, considera 
oportú concedir ajuts a grups d’alumnes de 
centres d’ensenyament secundari postobliga-
tori que organitzin estades o intercanvis per 
a la realització de pràctiques en empreses de 
països estrangers.

D ’a l t r a  banda ,  m i t j ançan t  l ’O rd re 
EDC/162/2006, de 4 d’abril, es van aprovar 
les bases reguladores per a la concessió d’ajuts 
a grups d’alumnat que cursa ensenyaments 
postobligatoris en centres d’ensenyament 
secundari de Catalunya, per a la realització de 
pràctiques en empreses o institucions d’altres 
països (DOGC núm. 4612, d’11.4.2006).

De conformitat amb el que estableixen el 
capítol IX del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a proposta de la Direcció Gen-
eral d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria pública per a la con-
cessió dels ajuts corresponents a l’any 2007 
a grups d’alumnat que cursa ensenyaments 
postobligatoris en centres d’ensenyament 
secundari de Catalunya, per a la realització 
de pràctiques en empreses o institucions 
d’altres països.

—2 Aquesta convocatòria es regeix per les 
bases reguladores que consten a l’annex 1 de 
l’Ordre EDC/162/2006, de 4 d’abril.

—3 Es destina a la concessió d’aquests ajuts 
un import total màxim de 968.456,94 euros, 
dels quals 850.000,00 euros aniran a càrrec de 
la posició pressupostària D/480130300/4250, 
i 118.456,94 euros, a càrrec de la posició 
pressupostària D/480130300/4250 del fons 
061 i l’òrgan gestor EN05 del pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per al 2006, pror-
rogat per al 2007.

D’aquesta quantitat es destinaran 36.000,00 
euros a ajuts per a les pràctiques realitzades 
a les regions amb les quals el Departament 
d’Educació ha signat acords de col·laboració 
en matèria de formació professional i de mo-
bilitat dels joves: el Conseil Régional de Midi-

Pyrénées, el Conseil Régional de Rhône-Alpes 
i la Regione Toscana.

Els ajuts esmentats cobriran fins a un màxim 
del 80% de les despeses derivades de la 
realització de les estades o intercanvis.

—4 El formulari de sol·licitud es trobarà a la 
pàgina web http://www.gencat.net/educacio, 
a la seu central del Departament d’Educació 
i als seus serveis territorials, i es presentarà 
en el termini de 20 dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la data de publicació d’aquesta 
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

—5 Les estades o intercanvis s’han de realit-
zar durant l’any 2007, en les condicions que 
es detallen a les bases reguladores.

—6 La justificació del compliment de la 
finalitat per a la qual s’ha concedit l’ajut, i de 
l’aplicació dels fons percebuts a aquesta finali-
tat, es farà d’acord amb el que estableixen les 
bases reguladores durant els 30 dies següents 
a la finalització de l’estada o intercanvi i, en tot 
cas, abans del 15 de desembre de 2007.

—7 Es delega en el director general 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats la competència per resoldre 
aquesta convocatòria.

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

Així mateix, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós 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 qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.101.109)

RESOLUCIÓ EDU/1088/2007, d’11 d’abril, 
d’adaptació de nomenaments a l’estructura 
del Departament d’Educació.

Mitjançant el Decret 132/2005, de 28 
de juny, es va reestructurar el Departament 
d’Educació per tal d’adequar l’organització a 
les necessitats actuals.

Mitjançant l’Ordre EDU/505/2006, de 24 
d’octubre, es van adaptar els negociats del 
Departament d’Educació i Universitats al Decret 
132/2005, de 28 de juny, de reestructuració del 
Departament d’Educació i al Decret 212/2006, 
de 23 de maig, d’estructuració del Departa-

ment d’Educació i Universitats, i se’n va aprovar 
la descripció de funcions.

Mitjançant el Decret 586/2006, de 19 de 
desembre, s’ha reestructurat el Departament 
d’Educació.

Respecte al personal que ocupa amb desti-
nació definitiva llocs de treball les funcions dels 
quals estan contingudes essencialment en els 
llocs nous, cal procedir, d’acord amb el que 
va aprovar la Comissió Tècnica de la Funció 
Pública, en la sessió del dia 21 de març de 
2007, a adaptar el seu nomenament, en relació 
amb els llocs de treball de la nova estructura, 
sempre que no hagin variat substancialment 
les característiques ni els requisits d’ocupació i 
nivell de destinació, en els termes que preveu 
la disposició addicional segona del Decret 
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels funcionaris 
de l’Administració de la Generalitat.

En ús de les atribucions que em confereix 
l’apartat e) de l’article 12 de la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Adaptar, amb efectes del dia 1 d’abril de 
2007, els nomenaments dels funcionaris i de 
les funcionàries que figuren a l’annex d’aquesta 
Resolució, a la nova estructura del Departa-
ment d’Educació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar un re-
curs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu, en el termini de dos 
mesos, 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, es pot interposar potestativa-
ment un recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes, 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 qualsevol 
altre recurs que es consideri convenient per 
a la defensa dels propis interessos.

Barcelona, 11 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

CONSELLERIA

Cognoms i nom: Alarcón Tenes, M. del Mar
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la conseller/a
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Bondia Domper, Rosa 
Maria
Denominació del lloc anterior: responsable de 
gestió de premsa
Denominació del nou lloc: es manté
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Cognoms i nom: Llobera Plana, Carme
Denominació del lloc anterior: responsable 
adjunt/a al/a la cap del Gabinet del/de la 
conseller/a
Denominació del nou lloc: es manté

SECRETARIA GENERAL

Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu

1. Subdirecció General de Gestió de 
Personal Docent

1.1 Servei de Registre Informàtic del 
Personal Docent

Cognoms i nom: Pérez Iglesias, José Man-
uel
Denominació del lloc anterior: responsable dels 
sistemes d’informació
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Murillo Prades, Consuelo
Denominació del lloc anterior: responsable de 
suport a l’usuari
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Vasco Ordax, Inés
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’implantació i explotació
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei de Selecció de Personal Do-
cent

1.2.1 Secció de Selecció de Personal 
Funcionari Docent

Cognoms i nom: Carbi Font, Ignasia
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Concursos d’Accés als Cossos de Profes-
sors d’Ensenyaments Secundaris i de Règim 
Especial
Denominació del nou lloc: responsable de 
gestió de la borsa de treball de personal 
interí docent

Cognoms i nom: Serrano González, Maria
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Concursos d’Accés al Cos de Mestres
Denominació del nou lloc: Negociat de Convo-
catòries d’Accés als Cossos Docents

1.2.2 Secció de Control d’Incidències 
Administratives

Cognoms i nom: Silva Franco, Beatriz
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Tramitació Administrativa de Professorat
Denominació del nou lloc: Negociat de Tramit-
ació Administrativa de Personal Docent

1.3 Servei de Relacions Sindicals amb el 
Personal Docent

Cognoms i nom: Gimeno Simeón, Rosa
Denominació del lloc anterior: responsable 
de suport i coordinació administrativa de les 
relacions sindicals
Denominació del nou lloc: es manté

2. Subdirecció General de Plantilles, Pro-
visió i Nòmines

2.1 Servei de Plantilles i Programació del 
Personal Docent

Cognoms i nom: Deó Raventós, M. Àngels
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Concursos de Provisió de Llocs de Treball 
d’Ensenyament Infantil i Primari
Denominació del nou lloc: responsable de 
provisió de llocs del cos de mestres

2.1.1 Secció de Programació de Profes-
sorat d’Ensenyaments Infantil i Primari

Cognoms i nom: Díaz García, Miquel
Denominació del lloc anterior: responsable 
del control de dotacions de professorat 
d’ensenyaments infantil i primari
Denominació del nou lloc: es manté

2.2 Servei de Provisió de Llocs de Treball 
Docents de Centres Públics

Cognoms i nom: Hoste Guasch, Rosa Maria
Denominació del lloc anterior: responsable de 
la coordinació i control de la gestió informàtica 
dels procediments per a la provisió de llocs 
de treball docents no universitaris
Denominació del nou lloc: es manté

2.3 Servei de Nòmines de Personal 
Docent

2.3.1 Secció de Nòmines de Personal 
Docent

Cognoms i nom: Segura Salvador, Miquel
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Seguretat Social i Muface
Denominació del nou lloc: Negociat de Segure-
tat Social i Muface del Personal Docent

3. Subdirecció General de Seguretat i 
Salut

3.1 Servei de Gestió de Recursos i 
Mesures de Seguretat i Salut

Cognoms i nom: Matilla Torres, Isabel
Denominació del lloc anterior: responsable de 
la gestió administrativa del Fons d’Acció Social 
i Salut Laboral
Denominació del nou lloc: es manté

4. Subdirecció General de Construccions 
Escolars

4.1 Servei de Gestió de Construccions 
Escolars

4.1.1 Secció de Supervisió de Projectes

Cognoms i nom: Martínez Dorado, Emilio
Denominació del lloc anterior: responsable de 
l’oficina de delineació
Denominació del nou lloc: es manté

4.1.2 Secció d’Obres i Inspecció de 
Solars

Cognoms i nom: Marín Quetglas, Sílvia
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Recepcions i Liquidacions d’Obres
Denominació del nou lloc: Negociat de Recep-
cions, Certificacions i Liquidacions d’Obres

4.2 Servei de Gestió d’Inversions
4.2.1 Secció de Gestió d’Inversions

Cognoms i nom: Mateu Navarro, Mireia
Denominació del lloc anterior: responsable de 
contractació d’obres i convenis
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Garriga Camps, Gemma
Denominació del lloc anterior: responsable de 
gestió d’inversions
Denominació del nou lloc: es manté

4.2.2 Secció d’Equipaments Educatius

Cognoms i nom: Sanmartin Úbeda, Emili
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació d’Equipaments
Denominació del nou lloc: Negociat d’Equi-
paments Educatius

5. Subdirecció General de Gestió de 
Centres Educatius

5.1 Servei de Règim Econòmic
5.1.1 Secció de Règim Econòmic de 

Centres Privats

Cognoms i nom: Álvarez Linuesa, Rosa M.
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Concerts i Pagaments
Denominació del nou lloc: es manté

5.1.2 Secció de Règim Econòmic de 
Centres Públics

Cognoms i nom: Bautista de Lisbona Serra, 
M. Teresa
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Administració Econòmica de Centres 
Públics
Denominació del nou lloc: es manté

5.2 Servei de Règim Administratiu
5.2.1 Secció de Règim Administratiu de 

Centres Públics

Cognoms i nom: Alpiste García, Xavier
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Règim Administratiu de Centres Públics
Denominació del nou lloc: es manté

5.2.2 Secció de Règim Administratiu de 
Centres Privats

Cognoms i nom: Guinó Vera, Montserrat
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Règim Administratiu de Centres Privats
Denominació del nou lloc: es manté

5.3 Servei de Pagament Delegat
5.3.1 Secció de Gestió del Pagament 

Delegat

Cognoms i nom: Conejo Ariza, Modesta
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Pagament Delegat
Denominació del nou lloc: es manté

6. Àrea de Planificació i Programació de 
l’Oferta Educativa

Cognoms i nom: Vila Roches, Maria Dolors
Denominació del lloc anterior: responsable de 
planificació escolar
Denominació del nou lloc: es manté

Direcció General d’Atenció a la Comunitat 
Educativa

1. Subdirecció General d’Escolarització i 
Gestió de Serveis a l’Alumnat

1.1 Servei d’Escolarització i Registre
1.1.1 Secció de Registre de Centres i 

Títols

Cognoms i nom: Martí Royo, Isabel
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Títols
Denominació del nou lloc: es manté

1.1.2 Secció d’Escolarització

Cognoms i nom: Solanas Xicola, Jordi
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Preinscripció i Matriculació
Denominació del nou lloc: es manté

Direcció de Serveis

Cognoms i nom: González López, Maria 
Helena
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la director/a general
Denominació del nou lloc: es manté



4021

Núm. 1137

1. Subdirecció General d’Estudis i Or-
ganització

1.1 Servei de Difusió i Publicacions
1.1.1 Secció de Publicacions

Cognoms i nom: Recasens Gabarri, Alexa-
ndre
Denominació del lloc anterior: responsable 
de producció
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei d’Estadística, Informació i 
Documentació

1.2.1 Secció d’Estadística

Cognoms i nom: Garcia Sierra, M. Lluïsa
Denominació del lloc anterior: responsable de 
coordinació estadística
Denominació del nou lloc: responsable de 
coordinació administrativa de l’estadística

2. Subdirecció General de Gestió Econòmi-
ca i Règim Interior

2.1 Servei de Pressupostos i Gestió 
Financera

2.1.1 Secció d’Habilitació i Indemnitza-
cions

Cognoms i nom: Guri Guinovart, Montserrat
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Indemnitzacions i Serveis
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Vilanova Pujalt, M. Jesús
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’habilitació
Denominació del nou lloc: es manté

2.1.2 Secció de Pressupost i Comp-
tabilitat

Cognoms i nom: Cernuda Quintilla, Alfons-
Ferran
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Ingressos
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Boncompte Pons, Teresita
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Despeses de Béns Corrents i de Serveis
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Jiménez Oriol, Victòria
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Despeses d’Inversions, Transferències Cor-
rents i de Capital
Denominació del nou lloc: es manté

2.2 Servei de Gestió d’Immobles i Règim 
Interior

2.2.1 Secció d’Immobles i Patrimoni

Cognoms i nom: Pérez Torres, Ferran
Denominació del lloc anterior: responsable del 
sistema informàtic del parc immobiliari
Denominació del nou lloc: es manté

2.2.2 Secció de Règim Interior

Cognoms i nom: Aubert Bonet, Anna
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Informació al Públic
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Rico Orea, Carme
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Registre
Denominació del nou lloc: es manté

2.3 Servei de Contractacions i Submi-
nistraments

2.3.1 Secció de Contractacions

Cognoms i nom: Montfort Santos, Rosa 
Maria

Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació
Denominació del nou lloc: Negociat de Con-
tractació de Serveis i Subministraments

Cognoms i nom: Juan Serrahima, Roser
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’execució contractual
Denominació del nou lloc: es manté

2.3.2 Secció de Subministraments i Gestió 
de Crèdits

Cognoms i nom: Álvarez Fernández, Josep
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Tramitació i Facturació
Denominació del nou lloc: Negociat de Gestió 
de Crèdits

Cognoms i nom: Martorell Clotas, Vicenç
Denominació del lloc anterior: responsable 
del magatzem
Denominació del nou lloc: es manté

3. Subdirecció General de Personal 
d’Administració i Serveis

3.1 Servei de Personal d’Administració 
i Serveis

3.1.1 Secció de Gestió del Personal 
d’Administració i Serveis

Cognoms i nom: Mas Conde, Maria Goretti
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Provisió de Llocs de Treball
Denominació del nou lloc: Negociat de Provisió 
de Llocs de Treball de Personal Funcionari 
d’Administració i Serveis

Cognoms i nom: Font Capdevila, Immacu-
lada
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Gestió de Personal
Denominació del nou lloc: Negociat de Registre 
de Personal i de Gestió de Personal Funcionari 
d’Administració i Serveis

Cognoms i nom: Rangel Ramon, Maria del 
Carme
Denominació del lloc anterior: responsable 
de coordinació, gestió i administració del 
personal laboral i el personal dels programes 
educatius
Denominació del nou lloc: es manté

3.1.2 Secció de Plantilles i Pressupost del 
Personal d’Administració i Serveis

Cognoms i nom: Mengual Alexandri, Rosa 
Maria
Denominació del lloc anterior: responsable de 
coordinació de la gestió de llocs de treball
Denominació del nou lloc: es manté

3.1.3 Secció de Nòmines del Personal 
d’Administració i Serveis

Cognoms i nom: Calderon Bonfill, Montser-
rat
Denominació del lloc anterior: Negociat 
dels Règims de Previsió Social del Personal 
d’Administració i Serveis
Denominació del nou lloc: Negociat de Gestió 
i Coordinació dels Règims de Previsió Social 
del Personal d’Administració i Serveis

4. Àrea de les Tecnologies de la Informació 
i de les Comunicacions

Cognoms i nom: Rísquez Díaz, Anna
Denominació del lloc anterior: responsable de 
gestió d’usuaris
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Llavari Vila, Mercè
Denominació del lloc anterior: responsable de 
gestió administrativa de recursos informàtics
Denominació del nou lloc: es manté

Assessoria Jurídica

Cognoms i nom: Aliaga Martínez, Maria del 
Carmen
Denominació del lloc anterior: responsable de 
control de recursos
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Salvat Filomeno, Gemma
Denominació del lloc anterior: responsable 
de gestió i control de disposicions i actes 
administratius
Denominació del nou lloc: es manté

SECRETARIA DE POLíTIQUES EDUCATIVES

Cognoms i nom: Narbona Jiménez, Josefa
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la secretari/ària d’Educació
Denominació del nou lloc: secretari/ària del/de 
la secretari/ària de polítiques educatives

Direcció General de l’Educació Bàsica i el 
Batxillerat

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

1.1 Servei d’Ordenació Curricular

Cognoms i nom: Cortina Palau, Montserrat
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’ensenyaments primaris
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei d’Educació Especial

Cognoms i nom: Casas Guillen, Montserrat
Denominació del lloc anterior: responsable de 
gestió de programes educatius
Denominació del nou lloc: responsable de 
gestió de recursos educatius

Direcció General d’Ensenyaments Professio-
nals, Artístics i Especialitzats

Cognoms i nom: Vidal Cánovas, Montserrat
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la director/a general
Denominació del nou lloc: es manté

1. Subdirecció General de Planificació i 
Organització de la Formació Professional

1.1 Servei de Suport a la Gestió de Centres 
de Formació Professional i d’Ensenyaments 
Esportius

1.1.1 Secció d’Atenció a l’Alumnat de 
Formació Professional

Cognoms i nom: Garcia Guinot, Pere
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Programes Escola-Empresa
Denominació del nou lloc: Negociat de Gestió 
de la Formació Continua

Direcció General d’Innovació

1. Subdirecció General de Llengua i Co-
hesió Social

1.1 Servei d’Ensenyament del Català
1.1.1 Secció Tecnicopedagògica

Cognoms i nom: Cañadas Manejas, Jaume
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’intitulacions
Denominació del nou lloc: es manté

2. Servei de Gestió Econòmica i Admi-
nistrativa

2.1 Secció de Gestió Econòmica
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Cognoms i nom: Vilalta Piferrer, Jordi
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Formació del Professorat i Programes
Denominació del nou lloc: Negociat de Gestió 
de la Despesa Corrent

Cognoms i nom: Llenas Pellicer, Alicia
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’execució de programes de formació
Denominació del nou lloc: responsable 
d’execució de la despesa

Inspecció d’Educació

Cognoms i nom: Pons Castellana, Mercè
Denominació del lloc anterior: responsable 
de la gestió administrativa de la Inspecció 
d’Educació
Denominació del nou lloc: es manté

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I 
(CIUTAT)

1. Direcció dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Gracia Benabarre, Lourdes
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la director/a dels serveis territorials.
Denominació del nou lloc: es manté

1.1 Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Guzmán Conejero, Núria
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal d’Administració i Serveis
Denominació del nou lloc: es manté

1.1.1 Secció de Centres i Alumnes

Cognoms i nom: Buey Pueyo, M. Victoria
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Nuñez Saura, M. Dolors
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Alumnes
Denominació del nou lloc: Negociat de 
l’Alumnat

1.1.2 Secció d’Administració

Cognoms i nom: González Galatea Gutiérrez, 
Maria Asunción
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Informació i Registre
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Pintanel Rius, Montserrat
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’habilitació
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei de Personal Docent
1.2.1 Secció de Gestió de Personal 

Docent

Cognoms i nom: Santamaria Merino, Rosa
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i 
Primari
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Pérez González, Miguel
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i 
de Règim Especial
Denominació del nou lloc: es manté

1.3 Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Manero Solanot, Margarida
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació i Patrimoni
Denominació del nou lloc: es manté

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

1. Direcció dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Nacarino Belmonte, Neus
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la director/a dels serveis territorials
Denominació del nou lloc: es manté

1.1 Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Yebra Faúndez, Julia Maria
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal d’Administració i Serveis
Denominació del nou lloc: es manté

1.1.1 Secció de Centres i Alumnes

Cognoms i nom: Blancafort Engelfried, 
Miquel
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Lasierra Perez, Fernando
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Alumnes
Denominació del nou lloc: Negociat de 
l’Alumnat

1.1.2 Secció d’Administració

Cognoms i nom: Martin Rives, M. Asunción
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Informació i Registre
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Cobos Alvarez, Maria Car-
men
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’habilitació
Denominació del nou lloc: es manté

1.2. Servei de Personal Docent
1.2.1 Secció de Gestió de Personal 

Docent

Cognoms i nom: Puig Ester, Francesc Xavier
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i 
Primari
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Montesinos Lozano, Fran-
cisco
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i 
de Règim Especial
Denominació del nou lloc: es manté

1.3 Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Mendoza Prario, Maria 
Teresa
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació i Patrimoni
Denominació del nou lloc: es manté

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

1. Direcció dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Declair Farrarrons, M. 
Teresa
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la director/a dels serveis territorials
Denominació del nou lloc: es manté

1.1 Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Malagarriga Gonzalo, Ade-
lina

Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal d’Administració i Serveis
Denominació del nou lloc: es manté

1.1.1 Secció de Centres i Alumnes

Cognoms i nom: Massot Moncusi, Josep
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Fradera Borrell, Maria 
Lourdes
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Alumnes
Denominació del nou lloc: Negociat de 
l’Alumnat

1.1.2 Secció d’Administració

Cognoms i nom: Guitart Pastor, M.Teresa
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Informació i Registre
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: López Blázquez, Josepa
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’habilitació
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei de Personal Docent
1.2.1 Secció de Gestió de Personal 

Docent

Cognoms i nom: Sánchez Bárcenas, Mar-
garita
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i 
Primari
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Gonzalo Blanco, Catalina
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i 
de Règim Especial
Denominació del nou lloc: es manté

1.3 Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Pallejà Guillén, Montserrat
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació i Patrimoni
Denominació del nou lloc: es manté

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS 
OCCIDENTAL

1. Direcció dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Santos Gallego, Susana
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la director/a dels serveis territorials
Denominació del nou lloc: es manté

1.1 Secretaria dels Serveis Territorials
1.1.1 Secció de Centres i Alumnes

Cognoms i nom: Viguera Garcia, Javier
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres
Denominació el nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Sulla Moreno, Juan
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Alumnes
Denominació del nou lloc: Negociat de 
l’Alumnat

1.1.2 Secció d’Administració

Cognoms i nom: Ingunza Sorroche, Maria 
Carme de
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Informació i Registre
Denominació del nou lloc: es manté
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Cognoms i nom: Aldea Grauliana, Rosa 
Maria
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’habilitació
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei de Personal Docent
1.2.1 Secció de Gestió de Personal 

Docent

Cognoms i nom: Morales Mostazo, Josefa
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i 
Primari
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Parada Sánchez, Odilo
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i 
de Règim Especial
Denominació del nou lloc: es manté

1.3 Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Cuní Tomás, Antoni
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació i Patrimoni
Denominació del nou lloc: es manté

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

1. Direcció dels Serveis Territorials
1.1 Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Martín Fernández, Milagros
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal d’Administració i Serveis
Denominació del nou lloc: es manté

1.1.1 Secció de Centres i Alumnes

Cognoms i nom: Roca Bosch, Guillermina
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Arpa Pi, Francisca
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Alumnes
Denominació del nou lloc: Negociat de 
l’Alumnat

1.1.2 Secció d’Administració

Cognoms i nom: Xifra Rigau, M. Teresa
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Informació i Registre
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Cosp Rabert, Rosa
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’habilitació
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei de Personal Docent
1.2.1 Secció de Gestió de Personal 

Docent

Cognoms i nom: Rubio Sau, M. Rosa
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i 
Primari
Denominació del nou lloc: es manté

1.3 Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Mulleras Mundo, Carme
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació i Patrimoni
Denominació del nou lloc: es manté

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

1. Direcció dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Vilella Foixench, Montserrat

Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la director/a dels serveis territorials
Denominació del nou lloc: es manté

1.1 Secretaria dels Serveis Territorials
1.1.1 Secció de Centres i Alumnes

Cognoms i nom: Perera Tugues, M. Carme
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Farnos Carulla, Ignasi
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Alumnes
Denominació del nou lloc: Negociat de 
l’Alumnat

1.1.2 Secció d’Administració

Cognoms i nom: Palmi Guerrero, M. Lluïsa
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Informació i Registre
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Novau Soria, Josefa
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’habilitació
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei de Personal Docent
1.2.1 Secció de Gestió de Personal 

Docent

Cognoms i nom: Reñé Sans, M. Cruz
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i 
de Règim Especial
Denominació del nou lloc: es manté

1.3 Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Garrofé Calvo, Dolores
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació i Patrimoni
Denominació del nou lloc: es manté

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

1. Direcció dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Sanz Bernal, Esther
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
del/de la director/a dels serveis territorials
Denominació del nou lloc: es manté

1.1 Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Ferré Calvo, Josefina
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal d’Administració i Serveis
Denominació del nou lloc: es manté

1.1.1 Secció de Centres i Alumnes

Cognoms i nom: Laudo Mora, Amparo
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Soler Luz, M. Carmen
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Alumnes
Denominació del nou lloc: Negociat de 
l’Alumnat

1.1.2 Secció d’Administració

Cognoms i nom: Lozano Sanz, M. Carmen
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Informació i Registre
Denominació del nou lloc: es manté

1.2 Servei de Personal Docent

1.2.1 Secció de Gestió de Personal 
Docent

Cognoms i nom: Ferrer Gramaje, M. Dolors
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i 
Primari
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Martí Hernández, M. Pilar
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i 
de Règim Especial
Denominació del nou lloc: es manté

1.3 Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Pamies Serra, Montserrat
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Contractació i Patrimoni
Denominació del nou lloc: es manté

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE 
L’EBRE

1. Direcció dels Serveis Territorials
1.1 Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Nuez García, M. Victoria
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal d’Administració i Serveis
Denominació del nou lloc: es manté

1.1.1 Secció de Gestió de Personal 
Docent

Cognoms i nom: Hernández Tomás, Neus
Denominació del lloc anterior: Negociat de Per-
sonal Docent d’Ensenyament Infantil i Primari, 
Secundari i de Règim Especial
Denominació del nou lloc: es manté

1.1.2. Secció de Centres i Alumnes

Cognoms i nom: Martínez Maturana, Alfonso
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres i Alumnes
Denominació del nou lloc: es manté

OFICINA TERRITORIAL AL MARESME

Cognoms i nom: Suades Facerias, Fran-
cisco
Denominació del lloc anterior: Negociat 
d’Administració
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Grañen Valls, Nuria
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Personal
Denominació del nou lloc: es manté

Cognoms i nom: Sellas Villar, Miriam
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Centres i Alumnes
Denominació del nou lloc: es manté

COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

Cognoms i nom: Lanaspa Oliva, Ernesto
Denominació del lloc anterior: Negociat de 
Comptabilitat
Denominació del nou lloc: responsable de 
comptabilitat

(07.089.028)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació 
d’un contracte d’obra (exp. 0936/07).

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

la Generalitat de Catalunya.
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b) Dependència que tramita l’expedient: 
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0936/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació 

(1a. fase) 3 aules, aula d’informàtica i biblioteca 
al CEIP Palau de Palau Solità i Plegamans 
(Vallès Occidental).

b) Termini d’execució: 5 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim 
de 10 dies des de la data de formalització 
del contracte. Per necessitats imperioses 
d’escolarització és imprescindible que un 
mínim de 2 aules estiguin en condicions de ser 
ocupades pels alumnes el dia 3 de setembre 
de 2007.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 457.419,04 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adju-

dicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup c, subgrup complet, 

categoria e.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

classificades hauran de presentar els docu-
ments acreditatius de solvència econòmica, 
financera i tècnica que figuren a l’apartat G 
del quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts: 

fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts, dels 

quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins 
a 6 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa 
de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

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

net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i 

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14.00 hores.

c) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

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

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.

Barcelona, 12 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.103.019)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació 
d’un contracte d’obres (exp. 0917/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0917/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de reha-

bilitació dels vestidors a l’IES Palau Ausit de 
Ripollet (Vallès Occidental).

b) Termini d’execució: 3 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 100.000,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definit iva: del 4% de l’ import d’ad-

judicació.

—6 Requisits específics del contractista
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 
l’apartat G del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars. 
L’empresa ha de demostrar que té un xifra 
global de negocis durant els últims tres exerci-
cis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals.

Classificació optativa: grup C, subgrup 
Complet, categoria a.

La seva presentació és potestativa i única-
ment a efectes de dispensa de presentar la 
documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) Per anys addicionals de garantia oferts: 

fins a 15 punts.
d) Programa de treball: fins a 15 punts, dels 

quals fins a 6 punts per mitjans personals, fins 
a 6 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 3 punts pel programa 
de treball.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

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

net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i 

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que 

s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

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

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

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

Centrals.
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b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.

Barcelona, 12 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.103.020)

RESOLUCIÓ EDU/1107/2007, de 12 d’abril, 
de cessament de la senyora Elisenda Estany 
Ricart com a cap de Negociat de Suport Tècnic 
del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució de 16 de juny de 
1998 (DOGC núm. 2669, de 29.6.1998), la 
senyora Elisenda Estany Ricart va ser nome-
nada cap de Negociat de Suport Tècnic de 
la Direcció General de Formació d’Adults del 
Departament de Benestar i Família;

Atès que d’acord amb el que estableix 
el Decret 282/2004, d’11 de maig, de re-
estructuració parcial dels departaments 
d’Ensenyament i Benestar i Família, el De-
partament d’Ensenyament va assumir les 
competències i funcions en matèria de formació 
de persones adultes que tenia atribuïdes el 
Departament de Benestar i Família, així com 
els recursos humans i materials directament 
o indirectament afectats, i, en aquest sentit, 
la Direcció General de Formació Professional 
(actualment Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats) va as-
sumir les funcions i l’estructura de la Direcció 
General de Formació d’Adults;

Atès que de conformitat amb l’Ordre 
EDU/505/2006, de 24 d’octubre, per la qual 
van adaptar els negociats del Departament 
d’Educació (DOGC núm. 4752, de 2.11.2006), 
i de conformitat amb l’Acord de la Comissió 
Tècnica de la Funció Pública de 21 de març 
de 2007, el lloc de treball indicat resta suprimit 
amb efectes del dia 31 de març de 2007;

Atès 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 promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de des-
embre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolc:

El cessament de la senyora Elisenda Estany 
Ricart com a cap de Negociat de Suport Tècnic 

del Departament d’Educació amb efectes del 
dia 31 de març de 2007. 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la Resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Així mateix, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició, abans del 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 12 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.100.026)

RESOLUCIÓ EDU/1108/2007, d’11 d’abril, 
de cessament de la senyora Anna M. Gomà 
Stinchi com a cap de Negociat de Provisió de 
Llocs de Treball d’EAAOA, EOI i professors 
tècnics de Formació Professional.

Atès que per Resolució de 9 de desembre 
de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997), 
la senyora Anna Maria Gomà Stinchi va ser 
nomenada cap de Negociat de Provisió de 
Llocs de Treball d’Escoles d’Arts Aplicades 
i Oficis Artístics, Escoles Oficials d’Idiomes i 
Professors Tècnics de Formació Professional 
del Departament d’Educació, d’acord amb la 
corresponent convocatòria pública;

Atès que per Resolució de 15 de novembre 
de 2000 (DOGC núm. 3272, de 23.11.2000), 
es va adaptar el nomenament de la senyora 
Anna Gomà Stinchi a la nova estructura del 
Departament d’Educació i va passar a de-
nominar-se Negociat de Provisió de Llocs de 
Treball d’EAAOA, EOI i Professors Tècnics de 
Formació Professional;

Atès que, de conformitat amb l’Ordre 
EDU/505/2006, de 24 d’octubre, per la qual 
es van adaptar els negociats del Departa-
ment d’Educació (DOGC núm. 4752, de 
2.11.2006), i de conformitat amb l’Acord 
de la Comissió Tècnica de la Funció Pública 
de 21 de març de 2007, el lloc de treball 
indicat resta suprimit amb efectes del dia 31 
de març de 2007;

Atès 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 promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
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:

—1 El cessament de la senyora Anna M. 
Gomà Stinchi com a cap de Negociat de 
Provisió de Llocs de Treball d’EAAOA, EOI i 
Professors Tècnics de Formació Professional 
del Departament d’Educació amb efectes del 
dia 31 de març de 2007.

—2 La funcionària esmentada queda a 
disposició de la secretària general del Departa-
ment d’Educació des de la data d’efectes del 
cessament, amb dret a percebre les retribu-
cions complementàries del lloc suprimit, mentre 
no se li atribueixi un altre lloc de treball i durant 
un termini màxim de tres mesos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Així mateix, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició, anterior al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 11 d’abril de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.100.024)

RESOLUCIÓ EDU/1123/2007, de 28 de 
març, per la qual es modifica l’adscripció de 
centres docents sostinguts amb fons públics 
als efectes del procediment d’admissió 
d’alumnes.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació (LOE), estableix que en els pro-
cediments d’admissió d’alumnes en els centres 
sostinguts amb fons públics, que imparteixen 
educació primària o educació secundària 
obligatòria o batxillerat, en cas que no hi 
hagi places suficients, tindran prioritat aquells 
alumnes que procedeixin dels centres que 
tinguin adscrits.

 El Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual 
s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat 
als centres docents en els ensenyaments sufra-
gats amb fons públics, disposa que l’adscripció 
de centres que disposa la legislació vigent es 
pot establir entre centres que imparteixen edu-
cació infantil i educació primària, entre centres 
que imparteixen educació primària i educació 
secundària obligatòria i entre centres que 
imparteixen educació secundària obligatòria i 
batxillerat, exclosa la modalitat d’arts, sempre 
que, en cada cas, ambdós ensenyaments 
siguin sufragats amb fons públics i que els 
centres a adscriure estiguin ubicats en el 
mateix municipi que el centre receptor, llevat 
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que en aquest municipi no hi hagi oferta dels 
corresponents ensenyaments.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels 
requisits que estableix la normativa d’aplicació, 
i d’acord amb la proposta formulada pel 
director dels Serveis Territorials a Barcelona 
II (Comarques),

Resolc:

—1 Aprovar l’adscripció entre l’educació 
secundària obligatòria del centre “Betúlia”, codi 
08000967, i el batxillerat del centre “Badalo-
nès”, codi 08000761, ambdós de Badalona.

—2 La vigència d’aquesta adscripció restarà 
condicionada a la vigència del conveni subscrit 
entre ambdós centres.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada 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 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, 28 de març de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(07.103.103)

RESOLUCIÓ EDU/1124/2007, de 12 d’abril, 
per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura del centre docent 
privat Sant Gervasi, de Mollet del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Sant Gervasi, 
de Mollet del Vallès, en petició d’autorització 
de modificació d’ensenyaments, de locals 
i de la capacitat, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat 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 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments escolars de 
règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de 
març, sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Sant Ger-
vasi, amb codi 08021545, de Mollet del Vallès, 
per modificació d’ensenyaments, de locals i de 
la capacitat, en els termes següents:
Ensenyaments que se suprimeixen: 

Formació professional.
Local que s’amplia:

Un nou edifici núm. 4, a la mateixa finca.
Ensenyaments que amplien la capacitat:

Educació primària: ampliació de 18 a 24 
unitats i de 450 a 600 llocs escolars.

Batxillerat: ampliació de 2 a 4 unitats i 
de 70 a 140 llocs escolars, en la modalitat 
d’humanitats i ciències socials.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació 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 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, 12 d’abril de 2007

p. d. (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 12 uni-

tats amb capacitat per a 300 llocs escolars, 
situades a l’edifici núm. 1, que confronta al nord 
amb el solar destinat a equipament públic.

Educació primària: 24 unitats amb capacitat 
per a 600 llocs escolars: 20 unitats amb capaci-
tat per a 500 llocs escolars, situades a l’edifici 
núm. 1, que confronta al nord amb el solar 
destinat a equipament públic, i 4 unitats amb 
capacitat per a 100 llocs escolars, situades a 
l’edifici núm. 2, que confronta a l’est amb el 
carrer de Sabadell.

Educació secundària obligatòria: 12 unitats 
amb capacitat per a 360 llocs escolars: 4 
unitats amb capacitat per a 120 llocs escolars, 
situades a l’edifici núm. 2, que confronta a 
l’est amb el carrer de Sabadell, i 8 unitats amb 
capacitat per a 240 llocs escolars, situades al 
nou edifici núm. 4, que confronta a l’est amb 
l’edifici núm. 3.
Batxillerat:

Humanitats i ciències socials: 4 unitats amb 
capacitat per a 140 llocs escolars: 2 unitats 
amb capacitat per a 70 llocs escolars, situades 
a l’edifici núm. 3, que confronta al sud amb 
el carrer Álvarez de Castro, i 2 unitats amb 
capacitat per a 70 llocs escolars, situades al 
nou edifici núm. 4, que confronta a l’est amb 
l’edifici núm. 3.

Ciències i tecnologia: 4 unitats amb capacitat 
per a 140 llocs escolars, situades a l’edifici 
núm. 3, que confronta al sud amb el carrer 
Álvarez de Castro.
Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció:

Humanitats i ciències socials: 4 unitats amb 
capacitat per a 140 llocs escolars.

Ciències de la naturalesa i la salut: 2 unitats 
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

Tecnologia: 2 unitats amb capacitat per a 
70 llocs escolars.

(07.101.113)

RESOLUCIÓ EDU/1125/2007, de 13 d’abril, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a diversos col·legis d’educació 
infantil i primària.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels 
òrgans de govern corresponents de diversos 
col·legis d’educació infantil i primària per atri-
buir-los una nova denominació específica, es 
van instruir els expedients corresponents.

Havent-se comprovat als expedients esmen-
tats que els centres compleixen els requisits 
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret 
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament orgànic dels centres docents 
públics que imparteixen educació infantil i 
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir als col·legis d’educació infantil 
i primària que figuren a l’annex d’aquesta 
Resolució les denominacions específiques 
que s’hi detallen.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els 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, 13 d’abril de 2007

p. d. (Resolució de 21.12.2006,
DOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A GIRONA

Comarca: Gironès.
Municipi: Cassà de la Selva.
Unitat de població: Cassà de la Selva.
Codi de centre: 17008501.
Adreça: c. Infància, 2.
Denominació específica actual: Cassà de la 
Selva.
Nova denominació específica: Aldric.
Municipi: Girona.
Unitat de població: Girona.
Codi de centre: 17006721.
Adreça: c. Riera de Mus, 19 A.
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Denominació específica actual: Girona Sud.
Nova denominació específica: Marta Mata.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A 
BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Unitat de població: Barcelona.
Codi de centre: 08064179.
Adreça: c. Pallars, 216.
Denominació específica actual: Llacuna.
Nova denominació específica: La Llacuna del 
Poblenou.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A 
TARRAGONA

Comarca: Priorat.
Municipi: La Vilella Baixa.
Unitat de població: La Vilella Baixa.
Codi de centre: 43010839.
Adreça: ctra. de Gratallops, s/n.
Denominació específica actual: Llicorella.
Nova denominació específica: Serra Major.

(07.089.077)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació 
d’un contracte de consultoria i assistència per 
a la redacció d’un projecte d’obres i posterior 
direcció (exp. 0758/07).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0758/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: redacció del 

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de se-
guretat i salut, projecte d’enderroc, de l’estudi 
topogràfic i geotècnic, projecte d’activitats per 
a la llicència ambiental i posterior direcció de 
les obres de nova construcció del CEIP Mare 
de Déu de Montserrat d’1 línia sense gimnàs 
a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: El termini de redacció 
serà de 6 mesos des de la data de formalització 
del contracte. El termini de direcció de les obres 
serà el que resulti del contracte d’execució de 
les obres, quedant condicionat a l’adjudicació 
de les mateixes, en el benentès que finalitzarà 
després d’haver-se formulat i presentat la cor-
responent liquidació.

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

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: restringit.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: 219.527,01 
euros, IVA inclòs, d’acord amb els següents 
imports:

Redacció del projecte: 153.265,42 euros.
Direcció de les obres: 66.261,59 euros.
L’import corresponent a la direcció de les 

obres queda condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient al pressupost corresponent 
i a l’execució de les obres.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adju-

dicació.

—6 Requisits específics del contractista
Per participar en aquest procediment es 

requereix acreditar, com a mínim, la redacció 
d’un projecte d’obres de tipus general durant 
els últims tres anys.

Els documents necessaris per acreditar la 
solvència econòmica, financera i tècnica són els 
enunciats a les clàusules 9.3.5 i 9.3.6 del plec 
de clàusules administratives particulars.

—7 Criteris de selecció dels participants 
(fase 1)

a) Relació dels projectes d’obres dins l’àmbit 
educatiu, de promoció pública o privada, que 
hagi redactat en els últims tres anys la persona 
o les persones designades per a aquesta 
licitació com a responsables del projecte, fins 
a un total màxim de 50 punts.

b) Relació dels projectes d’obres de tipus 
general que hagi redactat en els últims tres 
anys la persona o les persones designades 
per a aquesta licitació com a responsables del 
projecte, fins a un total màxim de 35 punts. 
En aquest apartat, el licitador haurà d’obtenir 
una puntuació mínima de 5 punts.

c) Descripció de l’equip tècnic col·laborador 
propi o extern al licitador que participarà en el 
contracte: fins a 15 punts.

—8 Criteris de valoració de les proposicions 
(fase 2)

a) Proposta tècnica arquitectònica (memòria 
descriptiva) i proposta gràfica: fins a 60 
punts.

b) Reducció del preu: fins a 30 punts.
c) Direcció de l’obra: fins a 10 punts.

—9 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Departament d’Educació-Registre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 
baixa.

c) Codi postal i localitat: 08021 Barce-
lona.

d) Telèfon: 93.400.69.00.

e) Fax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i 

informació: durant tot el període de presentació 
de les sol·licituds de participació.

—10 Presentació de les sol·licituds de 
participació

a) Data límit de presentació de les sol·licituds 
de participació: 15 dies naturals comptats a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
Anunci al DOGC. Es fa constar que si l’últim 
dia del termini és dissabte o festiu, la pre-
sentació de sol·licituds es prorrogarà fins al 
proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula novena del plec de 
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre 

General.
Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 

baixa.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores.
Les proposicions també es poden trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data i hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anun-
ciar a l’òrgan de contractació la remissió de 
l’oferta mitjançant fax o telegrama durant el 
mateix dia.

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

e) Nombre previst d’empreses a les quals es 
pretén convidar a presentar proposicions: 5.

—11 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: l’endemà de l’acabament del ter-

mini de presentació de les proposicions. Si el 
dia d’obertura és dissabte o festiu, el termini 
es prorrogarà automàticament fins al següent 
dia hàbil. En el cas que les proposicions es 
presentin per correu, es comunicarà oportu-
nament a les persones interessades la data 
d’obertura de les proposicions.

e) Hora: 10 hores.

—12 Despeses de l’Anunci: l’import de 
l’Anunci serà a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 10 d’abril de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.102.184)
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