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RESOLUCIÓ EDU/1785/2007, de 18 de 
juny, per la qual s’anuncia la convocatòria de 
concurs públic per formar part de la borsa 
de treball per prestar serveis amb caràcter 
temporal com a personal interí docent en 
centres públics no universitaris dependents 
del Departament d’Educació.

En aplicació del que estableix l’apartat 2 
de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de 
juny, per la qual es regulen les convocatòries 
de concurs públic per formar part de la borsa 
de treball per prestar serveis amb caràcter 
temporal com a personal interí docent en 
centres públics no universitaris dependents 
del Departament d’Educació i Universitats a 
partir del curs 2006-2007, modificada per 
la Resolució EDU/1769/2007, de 12 de juny 
(DOGC núm. 4905, de 15.6.2007);

De conformitat amb les mesures previstes 
en el punt 2 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 
15 de setembre de 2006 de personal docent 
no universitari en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, subscrits pels 
representants del Departament d’Educació i 
pels representants de FE CCOO, FETE-UGT i 
USTEC-STEs.IA, així com els criteris establerts 
en el punt 2 de l’Acord de la Mesa Sectorial, 
de 9 d’octubre de 2006 de personal docent 
no universitari en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, subscrits pels 
representants del Departament d’Educació i 
pels representants de FE CCOO i FETE-UGT, 
aprovats per Acord del Govern de 19 de 
desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 
10.1.2007);

D’acord amb el que preveuen els punts 6.2.7 
i 6.2.8.c) de la Resolució EDU/1222/2007, de 
23 d’abril, per la qual es dicten instruccions 
referides a la gestió de la borsa de treball per 
prestar serveis amb caràcter temporal com a 
personal interí docent i per a la compactació 
de les vacants i substitucions en els centres 
per al curs 2007-2008,

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria de concurs 
públic per formar part de la borsa de treball 
de personal interí docent.

—2 Establir que el termini de presentació de 
sol·licituds per participar en aquesta convoca-
tòria serà des del dia 20 de juny fins al 10 de 
juliol de 2007, ambdós inclosos.

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

Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC 
núm. 4672, de 10.7.2006), modificada per la 
Resolució de 12 de juny de 2007.

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

—5 Convocar les especialitats docents dels 
cossos de mestres i de professors d’ense-
nyaments secundaris en els serveis territorials 
del Departament d’Educació on manquen 
candidats. Aquestes especialitats són les 
que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució.

—6 El candidat que té reconegudes i de-
manades les especialitats d’anglès, francès, 
alemany, filosofia, geografia i història, grec, 
llatí, llengua catalana i literatura, llengua 
castellana i literatura, biologia i geologia, 
física i química, matemàtiques, psicologia i 
pedagogia, música i educació física i dibuix, 
podrà demanar:

a) Les especialitats docents del cos de 
professors d’ensenyaments secundaris espe-
cificades anteriorment només per treballar en 
centres públics d’educació secundària.

b) Les especialitats docents del cos de 
professors d’ensenyaments secundaris espe-
cificades anteriorment per treballar en centres 
públics d’educació secundaria i manifestar 
de manera voluntària la seva disponibilitat 
per treballar en centres públics d’educació 
infantil i primària.

El candidat que manifesti la seva dis-
ponibilitat per treballar en centres públics 
d’educació infantil i primària haurà d’acceptar 
obligatòriament cobrir llocs de treball vacants 
en règim d’interinitat o substitucions en cen-
tres d’educació infantil i primària i d’educació 
secundària en l’àmbit dels serveis territorials 
demanat com a preferent.

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 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, abans del recurs 
contenciós administratiu, davant el director 
general de Recursos del Sistema Educatiu, 
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, 18 de juny de 2007
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p.d. (Resolució de 12.6.2007, DOGC de 
15.6.2007)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos del Sistema
Educatiu

ANNEX 1

Especialitats docents dels cossos de mestres 
i de professors d’ensenyaments secundaris 
en els serveis territorials del Departament 
d’Educació on manquen candidats:

COS DE MESTRES 

Audició i llenguatge (ALL):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació infantil (INF):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació especial (EES):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària (PRI):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, anglès (PAN):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, educació física (PEF):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, francès (PFR):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, música (PMU):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

COS DE PROFESSORS D’ENSENyAMENT 
SECUNDARI

Alemany (AL):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

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

Biologia i geologia (CN):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Dibuix (DI):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Economia (ECO):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació física (EF):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Filosofia (FI):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Física i química (FQ):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Francès (FR):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Geografia i Història (GE):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Grec (GR):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

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

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

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

Música (MU):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Psicologia i pedagogia (PSI):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Tecnologia (TEC):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Administració d’empreses (501):
Barcelona II (comarques)
Lleida

Anàlisi i química industrial (502):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Lleida

Assessoria i processos d’imatge personal 
(503):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Construccions civils i edificació (504):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Lleida
Tarragona

Formació i orientació laboral (505):
Barcelona II (comarques)

Hoteleria i turisme (506):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Terres de l’Ebre
Girona

Informàtica (507):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Intervenció sociocomunitària (508):
Barcelona II (comarques)

Navegació i instal·lacions marines (509):
Terres de l’Ebre

Organització i gestió comercial (510):
Barcelona II (comarques)

Organització i processos de manteniment de 
vehicles (511):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Organització i projectes de fabricació mecà-
nica (512):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Organització i projectes de sistemes energè-
tics (513):
Barcelona II (comarques)
Lleida

Processos diagnòstics clínics i productes 
ortoprotètics (517):
Barcelona II (comarques)

Processos sanitaris (518):
Barcelona II (comarques)
Lleida

Processos i mitjans de comunicació (519):
Barcelona II (comarques)

Processos i productes de vidre i ceràmica 
(521):
Barcelona II (comarques)

Processos i productes d’arts gràfiques (522):
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles (523):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Girona
Tarragona
Terres de l’Ebre

Sistemes electrònics (524):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Sistemes electrotècnics i automàtics (525):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

COS DE PROFESSORS TèCNICS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

Cuina i pastisseria (601):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Equips electrònics (602):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Estètica (603):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 
(604):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i 
fluids (605):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Lleida
Tarragona

Instal·lacions electrotècniques (606):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Laboratori (608):
Barcelona II (comarques)
Tarragona

Manteniment de vehicles (609):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Màquines, serveis i producció (610):
Barcelona II (comarques)
Tarragona

Mecanització i manteniment de màquines 
(611):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
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Oficina de projectes de construcció (612):
Barcelona II (comarques)
Girona
Tarragona

Oficina de projectes de fabricació mecànica 
(613):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona

Operacions i equips d’elaboració de productes 
alimentaris (614):
Barcelona II (comarques)

Operacions de processos (615):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia

Patronatge i confecció (617):
Barcelona II (comarques)

Perruqueria (618):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Procediments de diagnòstic clínic i ortopro-
tètics (619):
Barcelona II (comarques)

Procediments sanitaris i assistencials (620):
Barcelona II (comarques)
Lleida

Processos comercials (621):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia

Processos de gestió administrativa (622):
Barcelona II (comarques)

Producció en arts gràfiques (623):
Barcelona II (comarques)
Lleida
Tarragona

Serveis a la comunitat (625):
Barcelona II (comarques)

Serveis de restauració (626):
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Soldadures (628):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona
Terres de l’Ebre

Tècniques i procediments d’imatge i so (629):
Barcelona II (comarques)
Tarragona

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLàSTIqUES  
I DISSENy

Ceràmica (701):
Barcelona II (comarques)

Dibuix artístic i color (707):
Barcelona II (comarques)
Girona

Dibuix tècnic (708):
Barcelona II (comarques)
Lleida
Girona

Disseny d’interiors (709):
Lleida
Girona

Disseny de moda (710):
Barcelona II (comarques)

Disseny gràfic (712):
Barcelona II (comarques)
Lleida
Girona

Fotografia (715):
Barcelona II (comarques)
Girona

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):
Barcelona II (comarques)

Materials i tecnologia: disseny (720):
Girona

Mitjans informàtics (722):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Girona

Vidre (724):
Barcelona II (comarques)

Volum (725):
Barcelona II (comarques)
Lleida
Girona

COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS 
PLàSTIqUES I DISSENy

Brodats (802):
Lleida

Daurat i policromia (804):
Barcelona II (comarques)

Fotografia i processos de reproducció (808):
Girona

Motlles i maquetisme (809):
Barcelona I (ciutat)

Motlles i reproduccions (810):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Lleida

Musivària (811):
Barcelona I (ciutat)

Talla de pedra i fusta (812):
Barcelona II (comarques)

Tècniques ceràmiques (813):
Barcelona I (ciutat)
Lleida

Tècniques de patronatge i confecció (817):
Barcelona II (comarques)

Tècniques del metall (818):
Barcelona II (comarques)
Lleida

Tècniques murals (819):
Girona

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS 
D’IDIOMES

Alemany (133):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Àrab (134):
Barcelona I (ciutat)
Girona
Lleida
Tarragona

Italià (135):
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Japonès (136):
Barcelona I (ciutat)

Rus (138):
Barcelona I (ciutat)
Girona

Xinès (139):
Barcelona I (ciutat)

Francès (192):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Anglès (193):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Català (195):
Barcelona II (comarques)
Lleida

Èuscar (198):
Barcelona I (ciutat)

(07.163.090)

RESOLUCIÓ EDU/1792/2007, de 23 de 
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del 
centre d’educació infantil Bambi, de Vilassar 
de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
per la titular de la llar d’infants Bambi, de 
Vilassar de Mar, en petició d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil 
de primer cicle, per transformació d’una llar 
d’infants autoritzada de conformitat amb la 
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu i canvi de titularitat, 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 
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s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments de règim ge-
neral no universitaris, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Bambi, de Vilassar de Mar, per 
transformació d’una llar d’infants autoritzada de 
conformitat amb la legislació anterior a la Llei 
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació 
general del sistema educatiu, amb ampliació 
de locals al c. Sant Antoni, 16, en els termes 
següents:

Comarca: Maresme.
Serveis Territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilassar de Mar.
Codi: 08051963.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: Bambi.
Adreça: c. Doctor Masriera, 32 (c. Sant 
Antoni, 16).
Titular: Teresa María Martín Gutiérrez.
NIF: 74748040H.

S’autoritza l’obertura del centre d’educació 
infantil Bambi, de Vilassar de Mar, per transfor-
mació de la llar d’infants del mateix nom.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:
4 unitats amb capacitat per a 59 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 dels centres.

—2 Autoritzar el canvi de titularitat del 
centre d’educació infantil Bambi, de Vilassar 
de Mar.
Les dades del nou titular són:
Nom: Scuola di Bambi, SL.
NIF: B63690598.

—3 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 admi-
nistratiu, 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 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, 23 de maig de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, DOGC de 
22.12.2006 i Resolució de 10.5.1999, DOGC 
de 7.6.1999)

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

(07.127.241)

RESOLUCIÓ EDU/1793/2007, de 23 de 
maig, per la qual s’autoritza la modificació 
de l’autorització d’obertura del centre docent 
privat Diocesana, de Navàs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Diocesana, 
de Navàs, en petició de modificació d’en-
senyaments i 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; 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; el 
Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, 
pel qual s’estableix l’ordenació general de la 
formació professional del sistema educatiu; 
l’annex V del Reial decret 777/1998, de 30 
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació 
professional a l’àmbit del sistema educatiu; 
el Reial decret 497/2003, de 2 de maig, pel 
qual s’estableix el títol de tècnic en Explotació 
de Sistemes Informàtics i els corresponent 
ensenyaments comuns, 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 Diocesana, 
de Navàs, amb codi 08022276, per modifica-
ció d’ensenyaments i de la capacitat, en els 
termes següents:
Ensenyaments que se suprimeixen:

Cicles formatius de grau mitjà:
Comerç.

Ensenyaments que s’amplien:
Cicles formatius de grau superior:
Educació infantil: 2 unitats i 60 llocs escolars, 

en el torn de tarda.
Integració social: 2 unitats i 30 llocs escolars, 

en el torn de tarda.
Ensenyaments que redueixen la capacitat:

Batxillerat: de 6 a 4 unitats i de 210 a 140 
llocs escolars, en les modalitats d’humanitats i 
ciències socials, i de ciències i tecnologia.

—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 
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, 23 de maig 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 secundària obligatòria: 12 unitats 
amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 140 
llocs escolars, en les modalitats d’humanitats i 
ciències socials, i de ciències i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins a la seva 
extinció: 4 unitats amb capacitat per a 140 
llocs escolars, en les modalitats d’humanitats 
i ciències socials, de ciències de la naturalesa 
i de la salut, i de tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:
Cicle formatiu de gestió administrativa amb 1 

unitat amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Cicle formatiu d’instal·lació i manteniment 

electromecànic de maquinària i conducció de 
línies amb 2 unitats amb capacitat per a 60 
llocs escolars.

Cicle formatiu d’explotació de sistemes 
informàtics amb 2 unitats amb capacitat per 
a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

Aquests ensenyaments s’impartiran en torn 
de tarda.

Formació professional de grau superior:
Cicle formatiu d’administració i finances 

amb 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars. En cap cas una unitat no superarà 
els 30 llocs escolars.

Cicle formatiu de sistemes de regulació i 
control automàtics amb 2 unitats amb capacitat 
per a 60 llocs escolars. En cap cas una unitat 
no superarà els 30 llocs escolars.

Cicle formatiu d’administració de sistemes 
informàtics amb 2 unitats amb capacitat per 
a 60 llocs escolars. En cap cas una unitat no 
superarà els 30 llocs escolars.

Cicle formatiu d’educació infantil amb 2 
unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. 
En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

Cicle formatiu d’integració social amb 2 
unitats amb capacitat per a 30 llocs escolars. 
En cap cas una unitat no superarà els 15 
llocs escolars.

Aquests ensenyaments s’impartiran en torn 
de tarda.

(07.127.232)

RESOLUCIÓ EDU/1794/2007, de 23 de maig, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Xaloc, de 
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’autorit-
zació de modificació d’ensenyaments, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
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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; el Reial decret 1538/2006, de 
15 de desembre, pel qual s’estableix l’orde-
nació general de la formació professional del 
sistema educatiu; l’annex V del Reial decret 
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvo-
lupen determinats aspectes de l’ordenació de 
la formació professional a l’àmbit del sistema 
educatiu, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Xaloc, de 
l’Hospitalet de Llobregat, amb codi 08018561, 
per modificació d’ensenyaments, en els termes 
següents:
Ensenyaments que se suprimeixen:
Cicles formatius de grau superior:

Gestió comercial i màrqueting.
Administració i finances.
Informació i comercialització turístiques.

Ensenyaments que s’amplien:
Cicles formatius de grau mitjà:

Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
de fred, climatització i producció de calor: 2 
unitats i 60 llocs escolars.

Equips i instal·lacions electrotècniques: 2 
unitats i 60 llocs escolars.

—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 
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, 23 de maig 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 primària:

24 unitats amb capacitat per a 600 llocs 
escolars.

Educació secundària obligatòria: 24 unitats 
amb capacitat per a 720 llocs escolars.

Batxillerat: 8 unitats amb capacitat per a 280 
llocs escolars, en les modalitats de ciències i 
tecnologia, i d’humanitats i ciències socials.

Amb caràcter transitori i fins a la seva ex-
tinció: 8 unitats amb capacitat per a 280 llocs 
escolars en les modalitats de ciències de la 
naturalesa i la salut, d’humanitats i ciències 
socials, i de tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:
Cicle formatiu de mecanització amb 2 unitats 

amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Cicle formatiu d’instal·lacions i manteniment 

electromecànic de maquinària i conducció de 
línies amb 2 unitats amb capacitat per a 60 
llocs escolars.

Cicle formatiu de muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de fred, climatització i producció 
de calor amb 2 unitats amb capacitat per a 
60 llocs escolars.

Cicle formatiu d’equips i instal·lacions elec-
trotècniques amb 2 unitats amb capacitat per 
a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:

Cicle formatiu de sistemes de regulació i 
control automàtics amb 2 unitats amb capacitat 
per a 60 llocs escolars.

Cicle formatiu d’administració de sistemes 
informàtics amb 2 unitats amb capacitat per 
a 60 llocs escolars.

Cicle formatiu de producció per mecanit-
zació amb 2 unitats amb capacitat per a 60 
llocs escolars.

Cicle formatiu de manteniment i muntatge 
d’instal·lacions d’edifici i procés amb 2 unitats 
amb capacitat per a 60 llocs escolars

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

(07.127.234)

RESOLUCIÓ EDU/1795/2007, de 23 de 
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del 
centre d’educació infantil Viladomiu Nou, de 
Gironella.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
per la representant del titular de la llar d’infants 
Viladomiu Nou, de Gironella, en petició d’au-
torització d’obertura d’un centre d’educació 
infantil de primer cicle, per transformació 
d’una llar d’infants autoritzada de conformitat 
amb la legislació anterior a la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 
del sistema educatiu, 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, reguladora 
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’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres 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,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Viladomiu Nou, de Gironella, per 
transformació d’una llar d’infants autoritzada 
de conformitat amb la legislació anterior a la 
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, en els 
termes següents:

Comarca: Berguedà.
Serveis Territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Gironella.
Codi: 08050132.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: Viladomiu Nou.
Adreça: Viladomiu Nou, 84.
Titular: Associació de Mares i Pares Alumnes 
Llar d’Infants Viladomiu Nou.
NIF: G62822754.

S’autoritza l’obertura del centre d’educació 
infantil Viladomiu Nou, de Gironella, per trans-
formació de la llar d’infants del mateix nom.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:

2 unitats amb capacitat per a 30 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 dels 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 admi-
nistratiu, 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 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, 23 de maig de 2007

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

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

(07.127.236)

EDICTE d’11 de juny 2007, pel qual se sotmet 
a informació pública el projecte de Decret 
pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels 
ensenyaments de dansa de grau professional 
i se’n regula la prova d’accés.

El Departament d’Educació està tramitant 
el projecte de Decret pel qual s’estableix 
l’ordenació curricular dels ensenyaments de 
dansa de grau professional i se’n regula la 
prova d’accés.

Amb la finalitat de donar participació als 
ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest 
projecte, se sotmet a informació pública, durant 
el termini de 20 dies hàbils, comptadors des 
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de l’endemà de la data de publicació d’aquest 
Edicte al DOGC, d’acord amb el que disposa 
l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

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

Barcelona, 11 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.162.155)

EDICTE d’11 de juny de 2007, pel qual se sot-
met a informació pública el Projecte de decret 
pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels 
ensenyaments de música de grau professional 
i se’n regula la prova d’accés.

El Departament d’Educació està tramitant el 
Projecte de decret pel qual s’estableix l’orde-
nació dels ensenyaments de música de grau 
professional i se’n regula la prova d’accés.

Amb la finalitat de donar participació als 
ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest 
projecte, se sotmet a informació pública durant 
el termini de 20 dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la data de publicació d’aquest 
Edicte al DOGC, d’acord amb el que disposa 
l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

El projecte es troba disponible, en hores 
d’oficina, a la seu central del Departament 
d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 
Barcelona), i als seus Serveis Territorials de 
Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004 
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp, 
15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia, 
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de 
Llobregat); Vallès Occidental, (Marquès de 
Comillas, 67-69, 08202 Sabadell); Tarragona 
(Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona); Terres 
de l’Ebre (c. Providència 5-9, 43500, Tortosa), 
Lleida (Pica d’estats, 2, 25003 Lleida), i a Girona 
(Ultònia, 13, 17002 Girona),o bé consultant 

la pàgina web del Departament d’Educació 
(http://www.gencat.net/educacio), per tal que 
els interessats el puguin examinar i formular-hi 
les al·legacions que considerin oportunes.

Barcelona, 11 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.162.108)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de subministrament (exp. 
2002/07).

—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: 2002/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament 

de maquinària per a la substitució del actual-
ment existent als centres de formació profes-
sional que imparteixen cicles formatius de les 
famílies professionals de fabricació mecànica 
i manteniment i serveis a la producció. Lot 
1: 21 unitats del torn paral·lel convencional 
de petita capacitat; Lot 2: 75 unitats del torn 
paral·lel convencional de mitjana capacitat i 
Lot 3: 8 unitats del torn paral·lel convencional 
d’altes prestacions.

b) Termini d’execució: Codi 47057: el 100% 
als 50 dies des de la data de signatura del 
contracte.

Codi 47058: un 50% als 50 dies des de la 
data de signatura del contracte i l’altre 50% 
als 30 dies següents.

Codi 47059: el 100% als 50 dies des de la 
data de signatura 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: 1.163.900,00 euros, IVA inclòs, 

desglossat en Lot 1: 158.550,00 euros , Lot 2: 
757.350,00 euros i Lot 3:248.000,00 euros.

—5 Garanties
Provisional: No caldrà a les empreses que 

licitin únicament al lot 1. En cas de licitar a 
més d’un lot, l’import de la garantia serà la 
suma dels imports dels lots als quals liciti: Lot 
1: 3.171,00 euros, Lot 2: 15.147,00 euros i 
Lot 3: 4.960 euros

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Requisits específics del contractista
Declaració de la xifra de negocis global 

anual i dels subministraments realitzats per 
l’empresa durant els darrers tres exercicis, 
amb un import mínim anual del doble de 
l’import de licitació.

—7 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica: fins a 50 punts.
b) Proposició econòmica: fins a 50 punts.

—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: 93.551.69.00. Ext. 3247.
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: 13 de juliol de 2007.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de juliol de 

2007. En el cas de què la publicació de l’anunci 
al DOGC i al BOE sigui posterior al 30 de juny 
de 2007 el termini per presentar la documen-
tació quedarà automàticament prorrogat fins 
que s’hagin complert 15 dies naturals a partir 
del dia següent al de la darrera publicació. Si 
l’últim dia del termini coincidís en dissabte o 
festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil. 
S’admetran les propostes que es presentin 
per correu dins del termini màxim fixat per a 
la seva presentació, sempre que el licitador 
justifiqui la data d’imposició de l’enviament a 
l’oficina de correus i la comuniqui mitjançant 
telegrama o telefax al Departament d’Educació 
el mateix dia.

b) Hora límit: 14:00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que 

s’esmenta a la clàusula 8 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 i hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar 
a l’òrgan de contractació la remissió de l’ofer-
ta 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: 23 de juliol de 2007, amb el condi-

cionament del punt 9.a) d’aquest anunci. En el 
cas que es presentin proposicions per correus, 
es comunicarà oportunament als interessats 
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.

—12 Presentació de mostres
Es presentarà mostra de tots els materials 

als que es liciti, de conformitat amb la clàusula 
8.2.2 del plec de clàusules administratives

—13 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE: 
6 de juny de 2007.
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Barcelona, 8 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.159.140)

ORDRE EDU/204/2007, de 5 de juny, per la 
qual s’aproven les bases per a l’atorgament 
d’ajuts de menjador adreçats a l’alumnat 
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil de centres educatius de 
la ciutat de Barcelona sufragats amb fons 
públics, i s’obre la convocatòria per al curs 
escolar 2007-2008.

El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC 
núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es regula 
el servei escolar de menjador als centres 
educatius públics de titularitat del Departament 
d’Educació, estableix en el seu article 21 la 
possibilitat que les administracions públiques, 
dins les disponibilitats pressupostàries, puguin 
atorgar ajuts de menjador per a l’alumnat que 
ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del 
servei.

Com que els consells comarcals han assu-
mit, entre d’altres, la competència de gestió 
dels ajuts individuals de menjador a totes les 
comarques de Catalunya amb exclusió de la 
ciutat de Barcelona, d’acord amb els convenis 
subscrits amb el Departament d’Educació, es 
considera necessari obrir una convocatòria 
concreta d’aquests ajuts per a la ciutat es-
mentada, atès el règim particular que preveu 
per a Barcelona la Carta Municipal.

Ateses les especials necessitats del districte 
de Ciutat Vella, derivades de factors socials i 
econòmics, és oportú que les administracions 
hi dediquin una especial atenció, i per això el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Barcelona col·laboren estretament des de fa 
molts anys en l’atenció que requereix l’alum-
nat d’aquest districte i en les corresponents 
aportacions econòmiques.

El Pacte Nacional per a l’Educació, signat 
el 20 de març de 2006 entre el Departament 
d’Educació i les principals organitzacions que 
formen la comunitat educativa, reconeix la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats com 
a requeriments bàsics als quals ha de donar 
resposta el sistema educatiu, i propugna 
un increment dels ajuts de menjador com a 
mesura de compensació de les desigualtats 
socials i per donar resposta a l’augment de la 
població en situació econòmica desafavorida, 
en tots els centres educatius finançats amb 
fons públics.

D’altra banda, per Acord de Govern de 15 
de maig de 2007, el Consorci d’Educació de 
Barcelona ha assumit la competència en la 
reglamentació i la gestió del menjador escolar 
en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, i per al 
curs 2007-2008 es preveu la seva participa-
ció en la gestió de la convocatòria d’ajuts de 
menjador que obri el Departament d’Educació, 
quant a la recollida de sol·licituds, la proposta 
d’adjudicació, la recepció de la documentació 
i el control de les justificacions.

Per tot això, d’acord amb el que estableixen 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions, i el capítol IX del Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, i a proposta de la Direcció General 
d’Atenció a la Comunitat Educativa,

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases reguladores que 

consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre, per a 
l’atorgament d’ajuts individuals de menjador 
per atendre necessitats d’origen socioeco-
nòmic, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments 
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil, 
al qual no correspongui la gratuïtat d’aquest 
servei i estigui escolaritzat en centres educa-
tius de la ciutat de Barcelona sufragats amb 
fons públics.

Article 2
S’obre convocatòria pública per a la con-

cessió dels ajuts individuals de menjador, 
corresponents al curs 2007-2008, la qual es 
regeix per les bases que es publiquen a l’annex 
1 d’aquesta Ordre.

Article 3
Es destina a la concessió d’aquests ajuts 

un import màxim de 3.960.000,00 euros, a 
càrrec de la posició pressupostària EN04 
D/480000100/4250. Els ajuts corresponents 
al període setembre-desembre del curs 2007-
2008, fins a un import màxim d’1.440.000,00 
euros, aniran a càrrec del pressupost de 
l’any 2006, prorrogat per al 2007. La resta, 
2.520.000,00 euros, corresponents al període 
gener-juny, aniran a càrrec del crèdit correspo-
nent del pressupost per a l’any 2008. Aquests 
imports es podran modificar en funció de les 
sol·licituds presentades i de les disponibilitats 
pressupostàries.

Article 4
Dels 3.960.000,00 euros fixats a l’article 

anterior, 642.800,00 aniran íntegrament des-
tinats al districte de Ciutat Vella, dels quals 
233.800,00 aniran a càrrec del pressupost de 
l’any 2006, prorrogat per al 2007 i 409.000,00, 
a càrrec del pressupost per a l’any 2008.

Article 5
Les sol·licituds, juntament amb la documen-

tació procedent, es presentaran en el centre 
educatiu on estigui matriculat l’alumne/a, en 
el termini de 10 dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre 
en el DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po-
den interposar recurs contenciós administratiu 
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, d’acord 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, abans del 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, 5 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació 

de l’atorgament dels ajuts de menjador a 
l’alumnat escolaritzat en ensenyaments obli-
gatoris o que cursi el segon cicle d’educació 
infantil, en centres educatius de la ciutat de 
Barcelona sufragats amb fons públics, al qual 
no li correspongui la gratuïtat del servei.

—2 Beneficiaris/àries i requisits
2.1 Podrà sol·licitar aquests ajuts l’alumnat 

al qual es refereix l’apartat anterior.
2.2 Són requisits indispensables per poder 

rebre aquests ajuts:
a) Ser usuari/ària del servei de menjador.
b) No gaudir d’ajuts o subvencions, pel 

mateix concepte, atorgats per altres adminis-
tracions públiques o ens públics o privats.

2.3 Als beneficiaris no els seran d’aplicació 
les prohibicions establertes a l’article 13.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

—3 Criteris per a l’atorgament dels ajuts
En l’atorgament dels ajuts es tindran en 

compte els següents criteris:
a) La renda familiar disponible.
b) El nombre de membres de la unitat 

familiar, la qualificació de família nombrosa i 
la situació d’infant en acolliment.

c) L’existència de membres de la unitat 
familiar afectats per discapacitats psíquiques 
o físiques.

d) La condició de monoparentalitat, acre-
ditant que la família està formada pel/per la 
pare/mare sol/a amb infant/s, sempre que 
convisqui/n entre ells i en depenguin econò-
micament de manera exclusiva.

En cas que la situació econòmica familiar 
hagi canviat respecte de la que consta a la 
documentació fiscal aportada, es podrà tenir en 
compte la situació actual per fer la baremació 
de la sol·licitud, sempre que quedi justificada 
documentalment la nova situació, d’acord amb 
els documents justificatius que pugui requerir 
el consell escolar del centre.

—4 Sol·licituds i documentació
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran en 

els impresos normalitzats que estaran a 
l’abast dels interessats a l’adreça electrònica 
http://www.gencat.net/educacio, als Serveis 
Territorials d’Educació a Barcelona I (ciutat) i 
al centre educatiu.

Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre 
de la família, es formularà en un únic imprès 
sempre que l’alumnat estigui matriculat en el 
mateix centre.

4.2 A la sol·licitud caldrà adjuntar la se-
güent documentació:
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4.2.1 Documentació econòmica:
a) Declaració anual de l’IRPF corresponent 

al darrer exercici fiscal ja liquidat.
b) En cas de no haver fet la declaració de 

l’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal 
liquidat al temps de publicació de la convo-
catòria, s’haurà d’aportar original o fotocòpia 
compulsada de la documentació següent:

Certificat d’altes i baixes de la Seguretat 
Social.

Certificat de retencions i ingressos a compte 
de l’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal 
liquidat o la totalitat dels fulls de salari corres-
ponents a aquell any.

c) En cas de trobar-se a l’atur l’any corres-
ponent al darrer exercici fiscal liquidat:

Certificat d’altes i baixes de la Seguretat 
Social o fotocòpia compulsada del mateix.

Certificat de l’OTG (Oficina de Treball de 
la Generalitat) de períodes d’inscripció i de 
recepció de prestacions i/o subsidis per des-
ocupació, o fotocòpia compulsada.

d) En cas de ser pensionista:
Certificat acreditatiu d’aquesta condició o 

fotocòpia compulsada.
4.2.2 Documentació específica:
a) Original i fotocòpia del llibre de família 

amb tots els seus components.
b) Certificat municipal de convivència del 

nucli familiar.
c) Si és procedent, original i fotocòpia del 

certificat que acrediti la malaltia o discapa-
citat.

d) Original i fotocòpia de la resolució d’aco-
lliment de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència, si s’escau.

e) Original i fotocòpia del carnet de família 
nombrosa vigent, si s’escau.

4.3 Les persones sol·licitants hauran 
d’aportar la documentació requerida, per 
la qual cosa no s’acceptaran declaracions 
jurades.

—5 Tramitació de les sol·licituds
5.1 El consell escolar del centre revisarà 

les sol·licituds i la documentació presentada, 
comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha 
estat correctament emplenat, que s’ha apor-
tat la documentació requerida i procedirà a 
baremar les sol·licituds d’acord amb l’annex 
2 d’aquesta Ordre.

5.2 En el supòsit que les dades siguin 
incompletes o manqui documentació, el consell 
escolar farà pública als taulers d’anuncis dels 
centres la relació nominal de les sol·licituds 
afectades, i establirà un termini de 10 dies 
hàbils per efectuar les correccions pertinents 
i perquè les persones interessades puguin 
esmenar o completar les dades, o adjuntar la 
documentació no presentada inicialment.

Les persones interessades que transcor-
regut aquest termini no esmenin les errades 
esmentades, es considerarà que desisteixen 
de la seva petició, la qual s’arxivarà sense 
cap més tràmit.

5.3 En un termini no superior a dos dies 
hàbils, un cop finalitzat el període concedit 
per esmenar i aportar nova documentació, 
s’exposarà al tauler d’anuncis la llista provi-
sional baremada.

Les persones sol·licitants tindran un termini 
de tres dies hàbils per presentar per escrit les 
reclamacions que estimin oportunes. El consell 
escolar, en un termini no superior a dos dies 
hàbils, resoldrà les reclamacions i farà pública 
als taulers d’anuncis del centre la llista definitiva 

de sol·licituds, ordenades de major a menor 
puntuació, signada pel/per la president/a del 
consell escolar.

5.4 La direcció dels centres remetrà al 
Consorci d’Educació de Barcelona la relació de 
sol·licituds baremades, en el suport informàtic 
que estableixi el Departament d’Educació.

La sol·licitud i documentació presentada 
romandrà arxivada al centre i podrà ser reque-
rida pel Consorci d’Educació de Barcelona en 
qualsevol moment.
—6 Quantia dels ajuts

6.1 La quantia total de l’ajut es determinarà 
en funció del nombre total de dies lectius del 
curs escolar amb servei de menjador, per una 
quantitat fixa per dia de:

3,00 euros/dia, per a l’alumnat de centres 
ordinaris.

9,00 euros/dia, per a l’alumnat escolarit-
zat en centres d’educació especial que ho 
sol·liciti.

Fins a un import màxim de 4,00 euros/dia, 
per a l’alumnat escolaritzat en centres d’atenció 
educativa preferent o en qualsevol dels centres 
del districte de Ciutat Vella.

6.2 El pagament dels ajuts es realitzarà 
directament al centre educatiu de l’alumnat 
beneficiari de l’ajut, i pel nombre de dies lec-
tius amb servei de menjador corresponent al 
període pel qual es fa l’abonament.
—7 Concessió dels ajuts

7.1 Es faculta el director dels Serveis Ter-
ritorials a Barcelona I (ciutat) del Departament 
d’Educació, per resoldre la convocatòria.

7.2 Es constituirà una comissió amb seu 
al Consorci d’Educació de Barcelona amb la 
finalitat d’elaborar la proposta de resolució, 
que estarà formada pels membres següents:

El gerent del Consorci d’Educació de 
Barcelona.

El director dels Serveis Territorials a Barcelona 
I (ciutat), o persona en la qual delegui.

Un/a inspector/a dels Serveis Territorials a 
Barcelona I (ciutat) designat/ada pel director 
dels Serveis Territorials.

Un/a director/a d’un CEIP i un/a director/a 
d’un IES de la ciutat de Barcelona designats/
ades pel director dels Serveis Territorials.

Dos representants de centres privats concer-
tats, designats/ades pel director dels Serveis 
Territorials a Barcelona I (ciutat).

La cap d’Escolarització i Planificació del 
Consorci d’Educació de Barcelona, que ac-
tuarà com a secretària.

7.3 En el districte de Ciutat Vella es consti-
tuirà una comissió específica per a l’elaboració 
de la proposta d’atorgament dels ajuts de 
l’alumnat del districte. Aquesta comissió estarà 
formada pels mateixos membres que l’anterior 
i, a més, els que es detallen a continuació:

La persona a càrrec de la unitat de Serveis 
Personals del districte de Ciutat Vella.

El secretari del Consell Escolar del districte 
de Ciutat Vella.

7.4 Les comissions analitzaran les barema-
cions realitzades pels centres, confeccionaran 
la relació d’alumnes per ordre de puntuació 
i elevaran al director dels Serveis Territorials 
a Barcelona I (ciutat) sengles propostes de 
resolució de la convocatòria en les quals es 
determinaran, d’acord amb els recursos dispo-
nibles, les persones beneficiàries per centres 
i la quantia dels ajuts, així com la relació de 
l’alumnat proposat per a la denegació de l’ajut, 
especificant-ne el motiu.

L’alumnat que, tot i reunir els requisits de 
la convocatòria, no hagi assolit un nombre 
d’ordre que el permeti obtenir l’ajut, atès que 
els recursos disponibles són limitats, quedarà 
ordenat d’acord amb la seva puntuació i cons-
tituirà una llista d’espera per centre. En aquest 
supòsit, si alguna de les persones beneficiàries 
de l’ajut causa baixa al centre, o per qualsevol 
altre motiu justificat no pot gaudir d’aquest ajut 
o en gaudeix parcialment, el consell escolar 
del centre públic, o si es tracta d’un centre 
privat, el seu titular, amb l’autorització prèvia 
del director dels Serveis Territorials, assignarà 
aquest ajut al següent alumne/a de la relació, 
excepte que l’alumne/a beneficiari/ària de 
l’ajut causi baixa al centre per matricular-se en 
un altre centre sufragat amb fons públics de 
l’àmbit dels Serveis Territorials a Barcelona I 
(ciutat), atès que en aquest supòsit l’ajut o, si 
s’escau, la part que no n’hagi estat consumida, 
serà traspassat pel centre on estava matriculat 
al nou centre. Es podrà fer un procediment 
semblant amb les absències de les persones 
beneficiàries.

7.5 La comissió decidirà sobre els possi-
bles empats, tenint en compte com a primer 
criteri el major nombre de germans/es de la 
persona sol·licitant. En cas de persistir l’empat 
s’ordenaran aleatòriament les sol·licituds i es 
procedirà d’acord amb el resultat obtingut en 
el sorteig públic efectuat a la seu del Consorci 
d’Educació de Barcelona, la data del qual 
s’anunciarà en el tauler d’anuncis.

7.6 Abans que transcorrin quinze dies des 
de la data que s’elevi la proposta de resolu-
ció, el director dels Serveis Territorials dictarà 
resolució definitiva d’atorgament dels ajuts 
que es farà pública al tauler d’anuncis dels 
serveis territorials i del Consorci d’Educació de 
Barcelona i es lliurarà als/a les presidents/es 
dels consells escolars respectius als efectes 
de la seva publicitat.

L’esmentada resolució inclourà tres an-
nexos:

El primer inclourà l’alumnat, per centres, 
que resulti adjudicatari d’un ajut.

En el segon hi constarà l’alumnat al qual 
li sigui denegat l’ajut per no reunir algun o 
alguns dels requisits exigits per la present 
convocatòria.

En el tercer s’inclourà l’alumnat que, tot 
i reunir els requisits de la convocatòria, no 
ha assolit un número d’ordre que li permeti 
obtenir l’ajut.

L’alumnat inclòs en aquest darrer annex 
quedarà ordenat d’acord amb la seva puntua-
ció i constituirà una llista d’espera amb la qual 
s’anirà substituint, per rigorós ordre, l’alumnat 
adjudicatari que, per qualsevol causa, deixi de 
ser beneficiari d’aquests ajuts.

Aquesta mateixa llista d’espera indicarà 
l’ordre a seguir en cas d’un eventual increment 
del crèdit reservat per a la convocatòria, de 
forma sobrevinguda.

7.7 En qualsevol cas, es consideraran 
desestimades les sol·licituds d’ajuts no resoltes 
per resolució expressa, en el termini màxim 
de sis mesos comptats des de l’endemà de 
la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds.

7.8 Les persones beneficiàries dels ajuts 
resten obligades a facilitar la informació requeri-
da pels òrgans de control de l’Administració.

7.9 El pagament dels ajuts es realitzarà 
en ferm.
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El pagament del període setembre-desem-
bre de l’any d’inici del curs corresponent a 
cada convocatòria es realitzarà sense justi-
ficació prèvia.

El pagament del període gener-juny de l’any 
de finalització del curs corresponent a cada 
convocatòria es realitzarà amb la justificació 
prèvia del període anterior. Els centres trame-
tran la justificació d’aquest últim pagament al 
Consorci d’Educació de Barcelona abans del 
30 de juny del mateix any.

—8 Els ajuts quedaran justificats mitjançant 
la presentació de la nòmina justificativa, amb 
les signatures dels pares, mares o tutors legals 
de l’alumnat beneficiari d’aquest, excepte en 
el cas de centres ubicats a Ciutat Vella i de 
centres d’atenció educativa preferent, els quals 
presentaran la certificació d’aprovació de l’ajut 
i la relació nominal de l’alumnat beneficiari, 
signades pel director del centre.

—9 Són causes de revocació total o parcial 
de l’ajut, les quals, si escau, poden donar lloc 
al reintegrament de les quantitats percebudes 
indegudament, amb els interessos correspo-
nents, les que preveuen la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i el 
Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre.

ANNEX 2

Barem de puntuació per als ajuts de menjador 
escolar

—1 Condicions econòmiques
a) Es computaran com a ingressos fami-

liars la totalitat dels ingressos de la unitat 
familiar durant l’any corresponent al darrer 
exercici fiscal liquidat en el moment de cada 
convocatòria.

Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, 
són membres computables de la unitat familiar 
els pares o les mares o tutors/es legals de 
l’alumnat, els/les germans/es solters/es menors 
de 25 anys, així com els/les ascendents de 
pares o mares que justifiquin la residència en 
el mateix domicili amb el corresponent certificat 
municipal de convivència.

Al quocient resultant de dividir tots els in-
gressos familiars entre el nombre de membres 
de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació 
següent:

Fins a 1.502,53 euros: 10 punts.
De 1.502,54 a 1.803,03: 8 punts.
De 1.803,04 euros a 2.103,54 euros: 7 

punts.
De 2.103,55 euros a 2.404,05 euros: 6 

punts.
De 2.404,06 euros a 2.704,55 euros: 5 

punts.
De 2.704,56 euros a 3.005,06 euros: 4 

punts.
De 3.005,07 euros a 3.305,57 euros: 3 

punts.
De 3.305,58 euros a 3.606,07 euros: 2 

punts.
De 3.606,08 euros a 3.906,58 euros: 1 

punt.
Més de 3.906,58 euros: 0 punts.
b) Certificació acreditativa de ser atès pels 

serveis socials d’atenció primària municipals, 
d’acord amb el model que es posarà a dis-
posició a tal efecte, només en el supòsit de 

la persona sol·licitant que no pugui adjuntar 
la documentació econòmica especificada a 
l’apartat 4.2 de les bases reguladores. En 
cas que en el certificat es faci constar que 
hi ha una obtenció d’ingressos, aquests es 
valoraran d’acord amb la taula establerta en 
l’apartat anterior.

—2 Dades familiars
Infant en acolliment: 1 punt.
Per cada persona de la unitat familiar amb 

discapacitat: 1 punt.
Per la condició de família nombrosa: 1 

punt.
Per la condició de família monoparental: 

1 punt.

(07.151.149)

RESOLUCIÓ EDU/1821/2007, d’11 de juny, 
per la qual es disposa el trasllat de domicili 
del col·legi d’educació infantil i primària Sent-
fores, de Vic.

El col·legi d’educació infantil i primària Sent-
fores, de Vic, amb codi de centre 08030819, 
ha estat ubicat provisionalment a l’edifici situat 
al c. de les Escoles, s/n, de Vic (Osona).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions 
del nou edifici expressament adequat a la 
finalitat docent, d’acord amb els informes 
emesos pels serveis territorials d’Educació 
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i 
primària Sentfores, de Vic, amb codi de centre 
08030819, al c. Pla del Maset, 5, de Vic, amb 
efectes acadèmics i administratius des de l’inici 
del curs escolar 2006-2007.

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a 
Barcelona II (comarques) prendran les mesures 
necessàries per a l’execució del que disposa 
aquesta Resolució.

Barcelona, 11 de juny de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

(07.148.114)

RESOLUCIÓ EDU/1822/2007, de 12 de juny, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un institut d’educació secundària 
de Sant Pere de Vilamajor.

D’acord amb la sol·licitud presentada per 
l’òrgan de govern corresponent de l’institut 
d’educació secundària per atribuir-li una nova 
denominació específica, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat 
que el centre compleix els requisits que exigeix 
l’article 5 de l’annex del Decret 199/1996, de 
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels centres docents públics que 
imparteixen educació secundària i formació 
professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària de 
Sant Pere de Vilamajor, amb codi 08062791, 
ubicat al c. de Can Llobera, s/n (Vallès Oriental), 
la nova denominació específica Vilamajor.

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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els 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 de juny de 2007

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

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

(07.149.149)

RESOLUCIÓ EDU/1823/2007, de 12 de juny, 
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 Re-
solució 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 
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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, abans del 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, 12 de juny de 2007

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

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Anoia.
Municipi: Castellolí.
Unitat de població: Castellolí.
Codi de centre: 08016136.
Adreça: Ronda de la Font, s/n.
Denominació específica actual: Castellolí.
Nova denominació específica: Les Passeres.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
A BARCELONA II (COMARqUES)

Comarca: Bages.
Municipi: Súria.
Unitat de població: Súria.
Codi de centre: 08029222.
Adreça: ctra. de la Mina, s/n.
Denominació específica actual: Sant Josep 
de Calassanç.
Nova denominació específica: Francesc 
Macià.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
A TARRAGONA

Comarca: Tarragonès.

Municipi: Altafulla.
Unitat de població: Altafulla.
Codi de centre: 43010402.
Adreça: c. la Portalada, 7.
Denominació específica actual: Altafulla.
Nova denominació específica: El Roquissar.

Municipi: Vila-seca.
Unitat de població: Vila-seca de Solcina.
Codi de centre: 43010530.
Adreça: C. de Santiago Rusiñol, s/n.
Denominació específica actual: Vila-seca.
Nova denominació específica: Miramar.

(07.149.148)

RESOLUCIÓ EDU/1824/2007, de 12 de juny, 
per la qual s’implanten cicles formatius d’arts 
plàstiques i disseny en escoles d’art públiques 
de Barcelona.

Per mitjà de diversos decrets s’ha establert 
l’ordenació dels ensenyaments dels cicles 
formatius d’arts plàstiques i disseny, del seu 
currículum i la seva avaluació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de places 
escolars d’arts plàstiques i disseny aconsella 
reestructurar l’oferta per tal d’adequar-la a les 
necessitats i per aprofitar millor els recursos 
disponibles.

Per tot això, es considera convenient la 
implantació de determinats ensenyaments en 
escoles d’art del Departament d’Educació.

A proposta del Consorci d’Educació de 
Barcelona i d’acord amb el que disposa la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius d’arts 
plàstiques i disseny que es detallen a l’annex 
d’aquesta Resolució en els centres docents 
públics que s’indiquen, amb efectes acadè-
mics i administratius de l’inici del curs escolar 
2007-2008.

—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, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els 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, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de juny de 2007

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

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

ANNEX

CFAS: cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny 
de grau superior

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.

Codi: 08013329.
Denominació: Escola d’art i superior de dis-
seny Llotja.
Titular: Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Ensenyament que s’implanta. Cicle formatiu 
d’arts plàstiques i disseny de grau superior, 
de la família professional d’arts aplicades al 
mur:

(CFAS 5752) Mosaics

Codi: 08044156.
Denominació: Escola d’art i superior de dis-
seny Deià.
Titular: Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Ensenyament que s’implanta. Cicle formatiu 
d’arts plàstiques i disseny de grau superior, de 
la família professional de disseny gràfic:

(CFAS 5853) Aparadorisme

(07.148.113)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació 
d’un contracte d’administratiu especial (exp. 
0865/07).

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

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

Servei de Contractacions i
Subministraments
c) Número d’expedient: 0865/07

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: assistència per 

part de monitors als infants de les llars d’infants 
de titularitat del departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya durant la franja 
horària del migdia (18 lots)

b) Termini d’execució: del 12 de setembre 
de 2007 al 31 d’agost de 2008, exeptuant els 
períodes compresos per vacances de Nadal 
(del 22 de desembre de 2007 al 7 de gener 
de 2008), Setmana Santa (del 15 al 24 de 
març de 2008) i vacances d’estiu (de l’1 de 
juliol al 31 d’agost de 2008), d’acord amb el 
calendari escolar

—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: 1.061.625,00 euros, IVA 

inclòs, desglossat en les següents anualitats 
i condicionat a l’aprovació per part del Govern 
de la despesa pluriennal:

- Any 2007: 391.125,00 euros IVA inclòs
- Any 2008: 670.500,00 euros IVA inclòs

—5 Garanties
Provisional:
S’exigeix a les empreses que es presentin a 

tots els lots. En el cas que es presentin a lots 
separats i la suma dels lots supera els 244.760 
euros, IVA inclòs, l’import de la garantia serà 
la suma dels imports dels lots als quals liciti 
que es detallen a continuació:

Lot 1: 2.066,25 euros
Lot 2: 1.282,50 euros
Lot 3: 1.710,00 euros
Lot 4: 1.995,00 euros
Lot 5: 1.140,00 euros
Lot 6: 1.282,50 euros
Lot 7: 427,50 euros
Lot 8: 570,00 euros
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Lot 9: 1.425,00 euros
Lot 10: 1.425,00 euros
Lot 11: 1.282,50 euros
Lot 12: 1.781,25 euros
Lot 13: 213,75 euros
Lot 14: 855,00 euros
Lot 15: 570,00 euros
Lot 16: 356,25 euros
Lot 17: 1.140,00 euros
Lot 18: 1.710,00 euros
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació

—6 Requisits específics del contractista
a) Declaració relativa a la xifra de negocis 

global anual de l’empresa en el curs dels últims 
3 exercicis amb el mínim anual de:

Lot 1: 103.212,50 euros
Lot 2: 64.125,00 euros
Lot 3: 85.500,00 euros
Lot 4: 99.750,00 euros
Lot 5: 57.000,00 euros
Lot 6: 64.125,00 euros
Lot 7: 21.375,00 euros
Lot 8: 28.500,00 euros
Lot 9: 71.250,00 euros
Lot 10: 71.250,00 euros
Lot 11: 64.125,00 euros
Lot 12: 89.062,50 euros
Lot 13:10.687,50 euros
Lot 14: 42.750,00 euros
Lot 15: 28.500,00 euros
Lot 16: 17.812,50 euros
Lot 17: 57.000,00 euros
Lot 18: 85.500,00 euros
En el cas que les empreses es presentin a 

més d’un lot, l’import de la xifra de negocis 
haurà de ser l’equivalent a l’import de la suma 
dels lots als quals liciti

b) Justificant de l’existència d’una assegu-
rança de responsabilitat civil, per una quantia 
mínima de 600.000,00 euros

—7 Criteris de Valoració:
- Preu ofertat: fins a 40 punts:
- Forma de realització dels treballs: fins a 

40 punts
- Millores tècniques addicionals: fins a 20 

punts

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre 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: de dilluns a divendres, de 9:00 
hores a 14:00 hores

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

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament - 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 i l’hora 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 del 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia

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

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

Centrals
b) Domicili: Via Augusta, 202-226
c) Localitat: Barcelona
d) Data: set dies naturals 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 el cas que es presentin proposicions per 
correus, es comunicarà oportunament als inte-
ressats la data d’obertura de proposicions

e) Hora: 10.00 h

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

Barcelona, 13 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.164.174)

RESOLUCIÓ EDU/1825/2007, d’11 de juny, 
per la qual s’integra l’aula pública de formació 
d’adults Sant Cosme, del Prat de Llobregat, al 
centre públic de formació d’adults Terra Baixa, 
del Prat de Llobregat.

Amb la finalitat de racionalitzar la utilització 
dels recursos humans i materials disponibles, 
per tal d’adequar l’oferta dels ensenyaments 
a les necessitats formatives existents;

Atesos la Llei 3/1991, de 18 de març, de 
formació d’adults, i el Decret 72/1994, de 
6 d’abril, pel qual es regulen els centres de 
formació d’adults,

Resolc:

—1 Integrar l’aula pública de formació 
d’adults Sant Cosme, del Prat de Llobregat, 
amb número de codi 08062559, al centre 
públic de formació d’adults Terra Baixa, del 
Prat de Llobregat, amb número de codi 
08056572.

—2 Aquesta Resolució té efectes des de l’1 
de setembre de 2007.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a 
la via administrativa, es pot 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, d’acord amb el 
que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sens perjudici de poder 
interposar qualsevol altre recurs que es con-
sideri oportú.

Barcelona, 11 de juny de 2007

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

(07.148.002)

RESOLUCIÓ EDU/1827/2007, de 4 de maig, 
per la qual es fa pública la relació d’alumnes 
aprovats en un curs d’especialització en 
audició i llenguatge, realitzat a la Universitat 
de Lleida.

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

Per la Resolució EDC/3450/2005, de 24 de 
novembre (DOGC núm. 4523, de 2.12.2005), 
es va fer públic un curs d’especialització per 
al professorat, convocat d’acord amb l’Ordre 
d’11 de gener de 1996 abans esmentada i 
autoritzats pel Departament d’Educació, que 
s’havia iniciat durant el període comprès entre 
els cursos 2005 i 2007.

Atès que l’article 10 de la Resolució de 
9 de juliol de 1997 disposa que el Departa-
ment d’Educació publicarà anualment en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
relació dels aprovats dels cursos convocats 
i autoritzats,

Resolc:

Donar publicitat a la llista d’alumnes aprovats 
en el curs que consta a l’annex d’aquesta 
Resolució, realitzat a la Universitat Lleida.

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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
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procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de maig de 2007

Joan Badia i Pujol
Director general d’Innovació

ANNEX

Curs d’especialització en audició i llenguatge

Màster en Trastorns d’Audició i Llenguatge

Promoció 2005-2006 i 2006-2007

Universitat de Lleida

Cognoms i nom DNI

Aguirre López, Beatriz ................47693303C
Artero Cuñer, Inés ...................... 43704935J
Artacho Alesanco, M. Júlia .........16485610S
Coloma Chicot, Concepció ........73189758D
Fernández Ballebrera, 
Montserrat .................................. 78087598E
García Martínez, Ana Isabel ........43725832A
Janés Carulla, Judit ................... 46779843M
Ohoa Rodríguez, Carmen María . 43733304T
Pascual Villamazaros, 
M. Asunción ............................... 40826790L
querol Coronado, Mònica ..........47822164N
Ratés Hernández, Mariona .........47681987C
Saló Estruga, M. Cristina ............ 40856555E
Serret Palau, Montse .................. 78068045L
Sobrepere Bonet, Marina ...........47691980P
Solans Bosch, Mònica ............... 43725064V
Solans Pujol, Sílvia .....................78076935P

(07.144.092)

RESOLUCIÓ EDU/1828/2007, de 16 de 
maig, per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura del centre d’educació 
infantil Nins, de Cerdanyola del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
de Ninscerdanyola, SL, en petició de canvi 
de titularitat del centre d’educació infantil de 
primer cicle Nins, de Cerdanyola del Vallès, es 
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment per part del nou 
titular 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; el Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, i el 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre d’educació infantil Nins, 
de Cerdanyola del Vallès, codi 08057394, per 
canvi de titularitat.

Les dades del nou titular són:
Nom: Ninscerdanyola, SL.
NIF: B64247281.

—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 
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.

Sabadell, 16 de maig de 2007

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

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

(07.122.085)

RESOLUCIÓ EDU/1829/2007, de 23 de 
maig, per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura del centre d’educació 
infantil Xiquilàndia, de Ripollet.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da per la representant del titular del centre 
d’educació infantil de primer cicle Xiquilàndia, 
de Ripollet, en petició d’autorització de modifi-
cació 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 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments de règim ge-
neral no universitaris, 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’autoritza-
ció d’obertura del centre d’educació infantil 
de primer cicle Xiquilàndia, de Ripollet, codi 
08055956, per modificació de la capacitat, en 
els termes següents:

Educació infantil de primer cicle: ampliació 
de 49 a 56 llocs escolars, amb efectes des 
de l’inici del curs 2006-2007.

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 dels centres.

—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 
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.

Sabadell, 23 de maig de 2007

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

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

(07.127.238)

RESOLUCIÓ EDU/1830/2007, de 5 de juny, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
docent privat de música Centre Musical Dia-
pasó, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 
corresponent servei territorial del Departament 
d’Educació pel promotor del centre docent 
privat de música Centre Musical Diapasó, de 
Barcelona, en petició d’autorització d’obertura, 
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 per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació; el Reial decret 389/1992, 
de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els re-
quisits mínims dels Centres que imparteixin 
ensenyaments artístics; el Decret 179/1993, 
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles 
de música i de dansa, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent 
privat de música Centre Musical Diapasó, de 
Barcelona, 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 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, abans del 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, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per la 
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de juny de 2007
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p. d. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12, 
DOGC de 22.12.2006)

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

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONèS

Servei Territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08063382.
Denominació: Centre Musical Diapasó.
Adreça: c. Roger, 17-19.
Titular: Oliveras Benzuces, Jordi.
NIF: 37353760N.

S’autoritza l’obertura del centre docent 
privat de música Centre Musical Diapasó, 
amb efectes a partir de l’inici del curs escolar 
2006-07.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzada com a escola de música amb 
una capacitat màxima simultània per a 35 
alumnes.

(07.142.009)

RESOLUCIÓ EDU/1831/2007, de 6 de juny, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Tirol, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 
Departament d’Educació pel titular del centre 
docent privat Tirol, de Barcelona, en petició 
de canvi de titularitat, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment per part del nou 
titular 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, 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 Tirol, de 
Barcelona, amb codi 08003890, per canvi 
de titularitat.

Les dades del nou titular són:
Nom: Escola Tirol, SL.
NIF: B08552176.

—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 
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, 6 de juny 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)

(07.142.011)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de contractes d’obres (exps. 1426/07 i 
1506/07).

—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: Veure annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: diverses obres 

a Centres Educatius, tal com s’especifica a 
l’annex.

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: Veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—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 10 punts.
d) Programa de treball: fins a 20 punts, dels 

quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins 
a 8 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 4 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: 93.551.69.00.
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 i hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar 
a l’òrgan de contractació la remissió de l’ofer-
ta 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, 6 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX:

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1426/07.
b) Objecte del contracte: obres de reforma 

per a la supressió de barreres arquitectòniques 
i arranjament de la pista poliesportiva al CEIP 
Pau Delclós de Tarragona (Tarragonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 187.614,44 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup complet, 

categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

classificades hauran de presentar els docu-
ments acreditatius de solvència econòmica, 
financera i tècnica que figura a l’apartat G 
del quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1506/07.
b) Objecte del contracte: obres de subs-

titució de fusteries a l’IES Joan Boscà de 
Barcelona (Barcelonès).
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c) Pressupost de licitació
Import total: 144.553,91 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup complet, 

categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

classificades hauran de presentar els docu-
ments acreditatius de solvència econòmica, 
financera i tècnica que figura a l’apartat G 
del quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives.

(07.158.173)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de dos contractes d’obres (exp.1560/07 i 
1576/07).

—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: Veure annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Veure annex.
b) Termini d’execució: Veure annex.

—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: Veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—7 Criteris de valoració
Veure annex.

—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 Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 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) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (de 09.00 h. a 14.00 h.)
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.

d) 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, 13 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX:

Obra núm.1:
a) Número d’expedient: 1560/07.
b) Objecte del contracte: obres d’ampliació 

de sala multiservei i porxo al CEE Jeroni de 
Moragas de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Oriental).

c) 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.

d) Pressupost de licitació
Import total: 252.000,00 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 2, 3, 4, i 6, 

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.

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

fins a 10 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels 

quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins 

a 8 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa 
de treball.

Obra núm.2 :
a) Número d’expedient: 1576/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraes-

tructura de mòduls prefabricats a l’IES Nou 
de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental).

c) Termini d’execució: 2 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.

d) Pressupost de licitació
Import total: 362.013,04 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria 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.

f) Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 70 punts.
Reducció de termini: fins a 30 punts.

(07.165.127)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de 
sis contractes d’obres (exp. 1505/07, 1598/07, 
1599/07, 1600/07, 1601/07 i 1628/07).

—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: veure annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: diverses obres 

a centres educatius que s’especifiquen a 
l’annex.

b) Termini d’execució: veure annex.

—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: veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—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 10 punts.
d) Programa de treball: fins a 20 punts, dels 

quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins 
a 8 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa 
de treball.
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—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) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General, de 09.00 h. a 14.00 h.
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.

d) 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, 14 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1505/07.
b) Objecte del contracte: obres de subs-

titució de fusteries a l’IES Ausias March de 
Barcelona (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 144.553,91 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup Complet, 

categoria D.
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.

e) 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.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1598/07.
b) Objecte del contracte: obres de co-

briment del pati a l’IES Salvador Espriu de 
Barcelona (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 83.275,18 euros, IVA inclòs.
d) 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 exer-
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i 
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars 
a les que són objecte del contracte durant 
els últims 5 anys.

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.

e) 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.

Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 1599/07.
b) Objecte del contracte: obres de supressió 

de barreres arquitectòniques a la Llar d’infants 
Sant Ramon Nonat de Girona (Gironès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 178.274,75 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup Complet, 

categoria D.
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.

e) 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.

Obra núm. 4:
a) Número d’expedient: 1600/07.
b) Objecte del contracte: obres d’escala 

d’emergència al CEIP Esteve Carles de Lloret 
de Mar (La Selva).

c) Pressupost de licitació
Import total: 93.623,13 euros, IVA inclòs.

d) 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 exer-
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i 
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars 
a les que són objecte del contracte durant 
els últims 5 anys.

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

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.

e) Termini d’execució: 2 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.
Obra núm. 5:

a) Número d’expedient: 1601/07.
b) Objecte del contracte: obres de millora 

d’accessibilitat i estanqueitat de l’IES de 
Palamós (Baix Empordà).

c) Pressupost de licitació
Import total: 117.226,55 euros, IVA inclòs.
d) 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 exer-
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i 
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars 
a les que són objecte del contracte durant 
els últims 5 anys.

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

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.

e) 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.
Obra núm. 6:

a) Número d’expedient: 1628/07.
b) Objecte del contracte: obres de recollida 

d’aigües accés, bomba aigua soterrani i arran-
jament 3 aules taller a l’IES Montbuí de Santa 
Margarida de Montbuí (Anoia).

c) Pressupost de licitació
Import total: 150.386,75 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup Complet, 

categoria D.
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.

e) 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.

(07.166.136)
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ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de 
contractes d’obres (exp. 1597/07, 1630/07, 
1661/07 i 1662/07).

—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: Veure annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Veure annex.
b) Termini d’execució: Veure annex.

—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: Veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—7 Criteris de valoració
 Veure annex. 

—8 Obtenció de la documentació i informa-
ció

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 
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: 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, 14 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX:

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1597/07.
b) Objecte del contracte: obres d’ampliació 

i redistribució interior d’un espai municipal al 
SES de Calldetenes (Osona).

c) Termini d’execució: 2 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.

d) Pressupost de licitació
Import total: 111.314,91 euros, IVA inclòs.
e) 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 exer-
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i 
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars 
a les que són objecte del contracte durant 
els últims 5 anys.

Classificació optativa: grup: C, subgrup: 4, 
categoria: d.

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

f) 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 10 punts.
d) Programa de treball: fins a 20 punts, dels 

quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins 
a 8 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa 
de treball.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1630/07.
b) Objecte del contracte: obres de supressió 

de barreres arquitectòniques i substitució de 
fusteries al CEIP Gual Villalbí de Tarragona 
(Tarragonès).

c) 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.

d) Pressupost de licitació
Import total: 344.345,76 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 9, catego-

ria e.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

classificades hauran de presentar els docu-
ments acreditatius de solvència econòmica, 
financera i tècnica que figura a l’apartat G 
del quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives.

f) 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 10 punts.
d) Programa de treball: fins a 20 punts, dels 

quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins 
a 8 punts per mitjans materials adequats al 
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa 
de treball.

Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 1661/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraes-

tructura de mòduls prefabricats a l’IES Nou 
de Sant Pere de Ribes (Garraf).

c) Termini d’execució: 2 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.

d) Pressupost de licitació
Import total: 322.154,56 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria e.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

classificades hauran de presentar els docu-
ments acreditatius de solvència econòmica, 
financera i tècnica que figura a l’apartat G 
del quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives.

f) Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 70 punts.
b) Reducció de termini: fins a 30 punts.

Obra núm. 4:
a) Número d’expedient: 1662/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infra-

estructures d’edificis prefabricats al CEIP El 
Morrot d’Olot (Garrotxa).

c) Termini d’execució: 2 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.

d) Pressupost de licitació
Import total: 82.804,26 euros, IVA inclòs.
e) 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 exer-
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i 
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars 
a les que són objecte del contracte durant 
els últim 5 anys.

Classificació optativa: grup: C, subgrup: 4, 
categoria: a.

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

f) Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 70 punts.
b) Reducció de termini: fins a 30 punts.

(07.165.116)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de subministrament (exp. 
1430/07).

—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: 1430/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament 

per al lloguer d’una tractora amb conductor per 
al transport del bus de les Professions.

b) Termini d’execució: de l’1 d’octubre de 
2007 fins al 31 de maig de 2009.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import mensual: 6.070,00 euros, IVA 

inclòs.
Import total màxim: 97.120,00 euros, IVA in-

clòs, desglossat en les següents anualitats:
Any 2007: 18.210,00 euros (3 mensualitats:

octubre, novembre i desembre).
Any 2008: 48.560,00 euros (8 mensualitats: 

gener, febrer, març, abril, maig, octubre, no-
vembre i desembre).

Any 2009: 30.350,00 euros (5 mensualitats: 
gener, febrer, març, abril i maig).

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera:
Declaració relativa a la xifra de negocis global 

anual de l’empresa en el curs dels últims 3 
exercicis (mínim anual de 72.840,00 euros).

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 50 punts.
b) Forma de realitzar l’objecte del contracte 

considerant les característiques tècniques i 
funcionals: fins a 30 punts.

c) Millores tècniques: fins a 20 punts.

—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: 93.551.69.00. Ext. 3247.
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: 15 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) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 8 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (de 09.00 h. a 14.00 h.)
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.

d) 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

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, 15 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.166.006)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres de reforma de les instal-
lacions d’alta tensió dels Serveis Centrals del 
Departament d’Educació (exp. 1130/07).

—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: 1130/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de reforma 

de les instal·lacions d’alta tensió dels Serveis 
Centrals del Departament d’Educació, a la Via 
Augusta, 202-226, de Barcelona.

b) Termini d’execució: Les obres s’hauran 
d’executar en tres dies, durant el 22 a 24 
(ambdós inclosos) del mes de setembre o bé 
durant el 12 a 14 (ambdós inclosos) d’octubre 
d’aquest any.

—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: 82.044,48 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 particulars. 
L’empresa ha de demostrar que té un xifra 
global de negocis durant els últims tres exer-
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i 
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars 
a les que són objecte del contracte durant 
els últims 5 anys.

Classificació optativa: grup I, subgrup 5, 
categoria d.

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) Per anys addicionals de garantia oferts: 

fins a 10 punts.
c) Sistema de qualitat: fins a 10 punts.
d) Millores tècniques i tecnològiques: fins 

a 10 punts.
e) Millores en l’organització de l’execució 

material: fins a 10 punts.

—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) Documentació que cal presentar: la que 
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (de 09.00 h. a 14.00 h)
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest Anunci.
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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.

d) 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, 15 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.166.138)

EDICTE de 12 de juny de 2007, pel qual 
se sotmet a informació pública el Projecte 
d’ordre per la qual s’adapta el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lació 
i manteniment electromecànic de maquinària 
i conducció de línies al perfil professional de 
reparació i manteniment de maquinària d’obra 
pública, logística i manutenció de càrregues 
i agrícola.

El Departament d’Educació està tramitant 
el Projecte d’ordre per la qual s’adapta el 
currículum del cicle formatiu de grau mitjà 
d’instal·lació i manteniment electromecànic 
de maquinària i conducció de línies al perfil 
professional de reparació i manteniment de 
maquinària d’obra pública, logística i manu-
tenció de càrregues i agrícola.

Amb la finalitat de donar participació als 
ciutadans en el procés d’elaboració del Pro-
jecte d’ordre esmentat se sotmet a informació 
pública, d’acord amb el que disposa l’article 
64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
i l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu 
comú, durant el termini de 20 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la data de 
publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

El Projecte d’ordre es pot examinar, en hores 
d’oficina, a la seu central del Departament 

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

Barcelona, 12 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.163.096)

RESOLUCIÓ EDU/1871/2007, de 15 de 
juny, per la qual es fa pública la relació de 
centres que imparteixen la formació per a les 
proves d’accés als cicles formatius durant el 
curs 2007-2008, i s’obre la convocatòria del 
procés d’autorització d’aquesta formació per 
a centres que no depenen del Departament 
d’Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/2898/2006, de 
22 d’agost, es va regular, amb caràcter expe-
rimental, la formació per a les proves d’accés 
als cicles formatius de formació professional 
per al curs 2006-2007.

Atès que el bon funcionament de la mesura 
i la demanda aconsella la seva continuïtat i 
l’extensió de la preparació als cicles formatius 
dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, 
es fa pública la relació de centres que con-
tinuaran oferint aquesta formació en el curs 
2007-2008, i s’obre convocatòria pública per 
possibilitar que nous centres que no depenen 
del Departament d’Educació puguin impartir 
la formació esmentada.

Per tot això,

Resolc:

—1 Objecte
Es fa pública la relació de centres/aules de 

formació de persones adultes dependents 
del Departament d’Educació, i la relació dels 
centres de formació de persones adultes de 
titularitat privada i dels centres públics que 
no depenen del Departament d’Educació, 
que impartiran la formació per a les proves 
d’accés als cicles formatius en el curs 2007-
2008, que consten en els annexos 1 i 2 
respectivament.

—2 S’obre convocatòria pública per a l’au-
torització de centres de formació de persones 
adultes que no depenen del Departament 
d’Educació per impartir la formació per a les 
proves d’accés als cicles formatius.

—3 Durada
Aquesta experiència es durà a terme, única-

ment, durant el curs acadèmic 2007-2008.

—4 Finalitat
La finalitat d’aquesta experiència és obte-

nir dades qualitatives i quantitatives per a la 
programació i la implantació de les formacions 
per a les proves d’accés als cicles formatius 
de grau mitjà i als cicles formatius de grau 
superior dels ensenyaments de formació 
professional i dels ensenyaments d’arts plàs-
tiques i disseny.

—5 Abast
L’experiència consisteix en el reconeixement 

de la formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà, i en el reconei-
xement de la formació per a les proves d’accés 
als cicles formatius de grau superior.

—6 Requisits de participació en el concurs
Poden demanar i obtenir el reconeixement 

de la formació per a les proves d’accés als 
ensenyaments indicats:

a) Els centres de formació de persones 
adultes de titularitat pública, que no depenguin 
del Departament d’Educació.

b) Els centres de formació de persones 
adultes de titularitat privada.

—7 Termini per presentar la sol·licitud del 
reconeixement

La sol·licitud del reconeixement es pot 
presentar des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució en el DOGC i fins al 6 
de juliol de 2007, mitjançant escrit adreçat a 
la Direcció General d’Ensenyaments Professio-
nals, Artístics i Especialitzats, amb la informació 
detallada a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

La Direcció General d’Ensenyaments Pro-
fessionals, Artístics i Especialitzats resoldrà i 
publicarà en el DOGC la relació de sol·licituds, 
reconegudes i denegades, especificant en 
aquest darrer cas el motiu o motius de la 
denegació.

La resolució de la Direcció General d’En-
senyaments Professionals, Artístics i Especi-
alitzats, establirà els recursos que s’hi podran 
interposar, l’òrgan davant el qual es podrà 
recórrer i el termini per fer-ho.

—8 Requisits de la formació
Cal complir tots els requisits següents:
a) La formació ha de fer-se, segons corres-

pongui, per persones que pertanyin als cossos 
docents, per persones que posseeixin les titu-
lacions universitàries de diplomatura, enginyeria 
tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, 
enginyeria, arquitectura o doctorat.

b) La ràtio màxima formador/alumnes és 
d’1/35.

c) Les activitats formatives es duran a terme, 
almenys, durant 4 dies a la setmana.

—9 Temari i durada mínima de la formació
9.1 La formació s’ha d’ajustar al temari vi-

gent de les proves d’accés dels cicles formatius 
de formació professional i dels ensenyaments 
d’arts plàstiques i disseny.

9.2 La durada mínima de la formació per 
a les proves d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà és de 330 hores.

9.3 La durada mínima de la formació per 
a les proves d’accés als cicles formatius de 
grau superior és:

a) De la part comuna: 330 hores.
b) De cada matèria de la part específica: 

99 hores.

—10 Contingut de la formació
10.1 Els centres de formació de persones 
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adultes han d’oferir, per a cada grau, la for-
mació mínima que es detalla, respectivament, 
en els apartats següents:

10.2 A la formació per a les proves d’accés 
als cicles formatius de grau mitjà cal oferir totes 
les matèries. Pel que fa a l’idioma estranger, 
és suficient oferir-ne un.

10.3 A la formació per a les proves d’accés 
als cicles formatius de grau superior:

a) Cal oferir totes les matèries de la part 
comuna. Pel que fa a l’idioma estranger és 
suficient oferir-ne un.

b) Cal oferir les matèries de la part específica 
exigides en les proves d’accés que permetin 
presentar-se, almenys, a un cicle formatiu de 
grau superior.

—11 Calendari de la formació
11.1 La formació per als cicles formatius 

de grau mitjà començarà no més tard del dia 
19 de setembre de 2007, i no podrà finalitzar 
abans del dia 27 d’abril de 2008.

11.2 La formació per als cicles formatius de 
grau superior començarà no més tard del dia 
19 de setembre de 2007, i no podrà finalitzar 
abans del dia 23 de maig de 2008.

—12 Règim
12.1 Les activitats formatives són pre-

sencials.
12.2 A la formació per a l’accés als cicles 

de grau mig, l’alumnat ha de fer íntegrament 
la formació per a l’accés als cicles de grau 
mitjà.

12.3 A la formació per a l’accés als cicles 
de grau superior, l’alumnat pot fer, bé la part 
comuna, bé la part específica, o bé totes 
dues, d’acord amb les exempcions que tingui 
reconegudes.

12.4 L’expedició de la certificació acredi-
tativa d’haver superat la formació requereix 
l’assistència, almenys, al 80% de les hores 
previstes.

—13 Matèries específiques a distància
13.1 Les persones inscrites en la formació 

per a l’accés als cicles de grau superior que no 
puguin dur a terme en el centre de formació 
de persones adultes, sigui quina sigui la seva 
titularitat, la formació de les matèries específi-
ques, han de seguir la formació de les matèries 
específiques mitjançant l’Institut d’Educació 
Secundària Obert de Catalunya.

13.2 El centre de formació de persones 
adultes tramitarà directament a l’Institut 
d’Educació Secundària Obert de Catalunya 
la sol·licitud d’inscripció a la formació de les 
matèries específiques a distància entre el 10 
i el 28 de setembre de 2007. A la tramesa de 
les sol·licituds d’inscripció s’hi ha d’adjuntar el 
certificat d’acord amb el model que consta a 
l’annex 4 d’aquesta Resolució.

—14 Certificació
El centre de formació de persones adultes 

lliurarà a l’alumnat que superi la formació la 
certificació en la qual es farà constar la qua-
lificació, d’acord amb el model que consta, 
respectivament, als annexos 5 i 6 d’aquesta 
Resolució.

—15 Qualificació de la formació
15.1 La qualificació de la formació és, en 

tot cas, única, compresa entre 0 i 10, i amb 
dues xifres decimals.

15.2 Són positives les qualificacions iguals 
o superiors a 5.

15.3 La qualificació de la formació per a 
l’accés als cicles de grau mitjà serà la mitjana 
aritmètica de les diverses matèries.

15.4 La qualificació de la formació per a 
l’accés als cicles de grau superior serà la mitja-
na aritmètica de les qualificacions obtingudes a 
la part comuna, i a la part específica, calculades 
cadascuna de les parts, per separat.

15.5 Per a l’alumnat que, a causa de dis-
posar de l’exempció d’una part de les proves 
d’accés, només faci l’altra part, la qualificació 
de la formació per a l’accés als cicles de grau 
superior serà la que obtingui en la part feta.

—16 Efectes
16.1 La qualificació de la formació, sempre 

que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 
0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la 
prova d’accés als cicles formatius de formació 
professional o d’arts plàstiques i disseny.

16.2 La formació superada no genera cap 
exempció de les proves d’accés als cicles 
formatius.

—17 Informació a les persones destina-
tàries

Els centres de formació de persones adul-
tes informaran dels efectes de la formació a 
totes les persones interessades, abans de la 
presentació de les sol·licituds.

—18 Seguiment i avaluació de l’experièn-
cia

Per tal de seguir i avaluar aquesta expe-
riència la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats farà, 
amb el suport de la Inspecció educativa, el 
seguiment i avaluació de l’experiència, que 
ha de comprendre, almenys:

a) El desenvolupament de la formació.
b) Els resultats obtinguts per les persones 

aspirants en la prova d’accés de 2008.
c) La detecció de millores de les proves 

d’accés.

—19 Normativa supletòria
En tot allò que no es regula en aquesta Re-

solució i correspongui a la naturalesa d’aquesta 
experimentació seran d’aplicació, amb caràcter 
supletori, les instruccions d’organització i fun-
cionament dels cicles formatius, el Reglament 
de règim interior del centre i la regulació vigent 
de les proves d’accés als cicles formatius pel 
que fa a les qualificacions.

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, 15 de juny de 2007

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

ANNEX 1

Centres/aules dependents del Departament 
d’Educació que en el curs acadèmic 2007-
2008 impartiran la formació per a les proves 
d’accés als cicles formatius i grups.

a) Formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Codi: 08055063
Denominació: CFA Canyelles
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08062249
Denominació: CFA El Carmel
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060228
Denominació: AFA El Clot
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061944
Denominació: AFA Madrid
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08055683
Denominació: CFA Manuel Sacristán
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061701
Denominació: CFA Maria Rúbies
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08062262
Denominació: AFA Martinet de Nit
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061683
Denominació: CFA Palau de Mar
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060231
Denominació: AFA Pegaso
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08062331
Denominació: AFA Pere Calders
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061956
Denominació: AFA Prosperitat
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061919
Denominació: AFA Rius i Taulet
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060411
Denominació: CFA Sants-Sant Raimon de 
Penyafort
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08062250
Denominació: AFA Torrent d’en Melis
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARqUES)

Codi: 08061580
Denominació: AFA Lloreda/La Pau
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1
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Codi: 08060216
Denominació: AFA Morera Pomar
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1

Codi: 08055403
Denominació: CFA Sant Roc
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061971
Denominació: AFA Berga
Municipi: Berga
Nombre de grups: 1

Codi: 08061221
Denominació: CFA Vallès
Municipi: Granollers
Nombre de grups: 1

Codi: 08059044
Denominació: CFA La Llagosta
Municipi: la Llagosta
Nombre de grups: 1

Codi: 08057953
Denominació: CFA Bellvitge
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08057965
Denominació: CFA Can Serra
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08057679
Denominació: CFA El Gornal
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08062110
Denominació: AFA Sanfeliu
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08062481
Denominació: CFA Sant Josep
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 2

Codi: 08062493
Denominació: AFA Sant Ramon
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08063621
Denominació: AFA-C Martí i Pol
Municipi: Manlleu
Nombre de grups: 1

Codi: 08060113
Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 1

Codi: 08055385
Denominació: CFA Mollet del Vallès
Municipi: Mollet del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08062043
Denominació: AFA Parets del Vallès
Municipi: Parets del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08060265
Denominació: AFA Premià de Mar
Municipi: Premià de Mar
Nombre de grups: 1

Codi: 08062134
Denominació: AFA Pla de Besòs

Municipi: Sant Adrià de Besòs
Nombre de grups: 2

Codi: 08060289
Denominació: CFA El Fondo
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1

Codi: 08060290
Denominació: CFA Singuerlín
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1

Codi: 08063643
Denominació: AFA La Cooperativa
Municipi: Torelló
Nombre de grups: 1

Codi: 08060095
Denominació: CFA Miquel Martí i Pol
Municipi: Vic
Nombre de grups: 1

Codi: 08062092
Denominació: CFA Vilafranca del Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès
Nombre de grups: 1

Codi: 08057163
Denominació: CFA Teresa Mañé
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Nombre de grups: 2

SERVEIS TERRITORIALS  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Codi: 08055051
Denominació: CFA Jacint Verdaguer
Municipi: Castelldefels
Nombre de grups: 1

Codi: 08061981
Denominació: AFA Abat Oliba
Municipi: Cornellà de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08056572
Denominació: CFA Terra Baixa
Municipi: el Prat de Llobregat
Nombre de grups: 2

Codi: 08061993
Denominació: AFA Eugeni D’ors
Municipi: Esplugues de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08062018
Denominació: AFA Verge de Montserrat
Municipi: Igualada
Nombre de grups: 1

Codi: 08058209
Denominació: CFA Lluís Castells
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Nombre de grups: 2

Codi: 08059731
Denominació: CFA Arquitecte Jujol
Municipi: Sant Joan Despí
Nombre de grups: 2

Codi: 08062055
Denominació: AFA Can Ginestar
Municipi: Sant Just Desvern
Nombre de grups: 1

Codi: 08055440
Denominació: CFA Garrosa
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Nombre de grups: 1

Codi: 08060137
Denominació: CFA Edelia Hernández
Municipi: Viladecans
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS  
AL VALLèS OCCIDENTAL

Codi: 08056560
Denominació: CFA Barberà
Municipi: Barberà del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08056584
Denominació: CFA L’Alzina de Cerdanyola
Municipi: Cerdanyola del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08062021
Denominació: CFA Montcada i Reixac
Municipi: Montcada i Reixac
Nombre de grups: 1

Codi: 08055397
Denominació: CFA Jaume Tuset
Municipi: Ripollet
Nombre de grups: 1

Codi: 08060277
Denominació: AFA Pau Casals
Municipi: Rubí
Nombre de grups: 1

Codi: 08057011
Denominació: CFA Can Rull
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 08057001
Denominació: CFA La Creu de Barberà
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 08063631
Denominació: AFA Sabadell
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 08055075
Denominació: CFA Torre Romeu
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 08055713
Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08061555
Denominació: AFA Can Folguera
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Nombre de grups: 1

Codi: 08062079
Denominació: CFA Ramon Llull
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

Codi: 08062080
Denominació: CFA ègara
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

Codi: 08059706
Denominació: CFA Salvador Espriu
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Codi: 17008365
Denominació: AFA Pla de l’Estany
Municipi: Banyoles
Nombre de grups: 1

Codi: 17007129
Denominació: CFA Es Piteus
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Municipi: Blanes
Nombre de grups: 1

Codi: 17007178
Denominació: CFA Maria Verdaguer
Municipi: Figueres
Nombre de grups: 1

Codi: 17007181
Denominació: CFA Girona
Municipi: Girona
Nombre de grups: 2

Codi: 17007014
Denominació: AFA Lloret de Mar
Municipi: Lloret de Mar
Nombre de grups: 1

Codi: 17007671
Denominació: CFA La Garrotxa
Municipi: Olot
Nombre de grups: 1

Codi: 17008146
Denominació: CFA Palafrugell
Municipi: Palafrugell
Nombre de grups: 1

Codi: 17008377
Denominació: AFA Ripollès
Municipi: Ripoll
Nombre de grups: 1

Codi: 17005339
Denominació: CFA Les Bernardes
Municipi: Salt
Nombre de grups: 1

Codi: 17008389
Denominació: AFA La Selva
Municipi: Santa Coloma de Farners
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi: 25008561
Denominació: AFA Balaguer
Municipi: Balaguer
Nombre de grups: 1

Codi: 25008571
Denominació: AFA Cervera
Municipi: Cervera
Nombre de grups: 1

Codi: 25008741
Denominació: AFA Val d’Aran
Municipi: Escunhau
Nombre de grups: 1

Codi: 25008583
Denominació: AFA La Seu d’Urgell
Municipi: la Seu d’Urgell
Nombre de grups: 1

Codi: 25006410
Denominació: CFA Segrià
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 2

Codi: 25008625
Denominació: AFA Mollerussa
Municipi: Mollerussa
Nombre de grups: 1

Codi: 25008753
Denominació: CFA Solsonès
Municipi: Solsona
Nombre de grups: 1

Codi: 25008595
Denominació: AFA Tàrrega
Municipi: Tàrrega
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Codi: 43010062
Denominació: AFA El Vendrell
Municipi: el Vendrell
Nombre de grups: 1

Codi: 43008857
Denominació: CFA Mas Pellicer
Municipi: Reus
Nombre de grups: 1

Codi: 43007051
Denominació: CFA Josepa Massanés i 
Dalmau
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 1

Codi: 43008729
Denominació: CFA Tarragona
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2

Codi: 43010074
Denominació: AFA Valls
Municipi: Valls
Nombre de grups: 1

Codi: 43010086
Denominació: AFA-C Vila-Seca
Municipi: Vila-Seca
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS  
A LES TERRES DE L’EBRE

Codi: 43008754
Denominació: CFA Sebastià Juan Arbó
Municipi: Amposta
Nombre de grups: 1

Codi: 43010311
Denominació: AFA-C Ribera d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre
Nombre de grups: 1

Codi: 43009771
Denominació: AFA Tortosa
Municipi: Tortosa
Nombre de grups: 1

b) Formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Codi: 08055063
Denominació: CFA Canyelles
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08060228
Denominació: AFA El Clot
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 3

Codi: 08044120
Denominació: CFA Freire
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08062146
Denominació: AFA La Verneda-Sant Martí
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061968
Denominació: AFA Les Corts
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08055683
Denominació: CFA Manuel Sacristán
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061701
Denominació: CFA Maria Rúbies
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 4

Codi: 08060231
Denominació: AFA Pegaso
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08062331
Denominació: AFA Pere Calders
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARqUES)

Codi: 08060204
Denominació: AFA Gran Sol
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 2

Codi: 08060216
Denominació: AFA Morera Pomar
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 3

Codi: 08055041
Denominació: CFA Canovelles
Municipi: Canovelles
Nombre de grups: 1

Codi: 08061221
Denominació: CFA Vallès
Municipi: Granollers
Nombre de grups: 1

Codi: 08059044
Denominació: CFA La Llagosta
Municipi: la Llagosta
Nombre de grups: 1

Codi: 08057965
Denominació: CFA Can Serra
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08057874
Denominació: CFA Santa Eulàlia
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 2

Codi: 08060113
Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 2

Codi: 08060253
Denominació: AFA Can Marfà
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 3

Codi: 08055385
Denominació: CFA Mollet del Vallès
Municipi: Mollet del Vallès
Nombre de grups: 2

Codi: 08060265
Denominació: AFA Premià de Mar
Municipi: Premià de Mar
Nombre de grups: 1

Codi: 08060125
Denominació: CFA Manuel Fernández
Municipi: Sant Adrià de Besòs
Nombre de grups: 1

Codi: 08060290
Denominació: CFA Singuerlín
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 2
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Codi: 08060289
Denominació: CFA El Fondo
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1

Codi: 08060095
Denominació: CFA Miquel Martí i Pol
Municipi: Vic
Nombre de grups: 3

Codi: 08062092
Denominació: CFA Vilafranca del Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès
Nombre de grups: 2

Codi: 08057163
Denominació: CFA Teresa Mañé
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Nombre de grups: 3

SERVEIS TERRITORIALS  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA.

Codi: 08055051
Denominació: CFA Jacint Verdaguer
Municipi: Castedefells
Nombre de grups: 1

Codi: 08042846
Denominació: CFA Flora Tristán
Municipi: Cornellà de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08056572
Denominació: CFA Terra Baixa
Municipi: el Prat de Llobregat
Nombre de grups: 2

Codi: 08063618
Denominació: AFA Esparreguera
Municipi: Esparreguera
Nombre de grups: 1

Codi: 08061993
Denominació: AFA Eugeni d’Ors
Municipi: Esplugues de Llobregat
Nombre de grups: 2

Codi: 08062471
Denominació: AFA Eramprunyà
Municipi: Gavà
Nombre de grups: 2

Codi: 08062018
Denominació: AFA Verge de Montserrat
Municipi: Igualada
Nombre de grups: 1

Codi: 08062122
Denominació: CFA Martorell
Municipi: Martorell
Nombre de grups: 2

Codi: 08055439
Denominació: CFA Mestre Esteve
Municipi: Sant Feliu de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08059731
Denominació: CFA Arquitecte Jujol
Municipi: Sant Joan Despí
Nombre de grups: 3

Codi: 08055440
Denominació: CFA Garrosa
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Nombre de grups: 2

Codi: 08060137
Denominació: CFA Edelia Hernández
Municipi: Viladecans
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS  
AL VALLèS OCCIDENTAL

Codi: 08056560
Denominació: CFA Barberà
Municipi: Barberà del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08056584
Denominació: CFA L’Alzina de Cerdanyola
Municipi: Cerdanyola del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08062021
Denominació: CFA Montcada i Reixac
Municipi: Montcada i Reixac
Nombre de grups: 1

Codi: 08060277
Denominació: AFA Pau Casals
Municipi: Rubí
Nombre de grups: 2

Codi: 08057011
Denominació: CFA Can Rull
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 5

Codi: 08057001
Denominació: CFA La Creu de Barberà
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1

Codi: 08055713
Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 08061555
Denominació: AFA Can Folguera
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda
Nombre de grups: 2

Codi: 08062079
Denominació: CFA Anna Murià
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 4

Codi: 08059706
Denominació: CFA Salvador Espriu
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 3

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Codi: 17008365
Denominació: AFA Pla de l’Estany
Municipi: Banyoles
Nombre de grups: 1

Codi: 17007129
Denominació: CFA Es Piteus
Municipi: Blanes
Nombre de grups: 2

Codi: 17007178
Denominació: CFA Maria Verdaguer
Municipi: Figueres
Nombre de grups: 1

Codi: 17007181
Denominació: CFA Girona
Municipi: Girona
Nombre de grups: 6

Codi: 17007671
Denominació: CFA La Garrotxa
Municipi: Olot
Nombre de grups: 2

Codi: 17008146
Denominació: CFA Palafrugell

Municipi: Palafrugell
Nombre de grups: 1

Codi: 17005339
Denominació: CFA Les Bernardes
Municipi: Salt
Nombre de grups: 3

Codi: 17007658
Denominació: CFA Sant Feliu de Guíxols
Municipi: Sant Feliu de Guíxols
Nombre de grups: 1

Codi: 17008389
Denominació: AFA La Selva
Municipi: Santa Coloma de Farners
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi: 25007611
Denominació: CFA Joan Carles I
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1

Codi: 25006410
Denominació: CFA Segrià
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1

Codi: 25008625
Denominació: AFA Mollerussa
Municipi: Mollerussa
Nombre de grups: 1

Codi: 25008571
Denominació: AFA Cervera
Municipi: Cervera
Nombre de grups: 1

Codi: 25008583
Denominació: AFA La seu d’Urgell
Municipi: la Seu d’Urgell
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Codi: 43010323
Denominació: AFA Montblanc
Municipi: Montblanc
Nombre de grups: 1

Codi: 43008857
Denominació: CFA Mas Pellicer
Municipi: Reus
Nombre de grups: 1

Codi: 43007051
Denominació: CFA Josepa Massanés i 
Dalmau
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2

Codi: 43008729
Denominació: CFA Tarragona
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2

Codi: 43010074
Denominació: AFA Valls
Municipi: Valls
Nombre de grups: 1

Codi: 43010086
Denominació: AFA-C Vila-Seca
Municipi: Vila-Seca
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS  
A LES TERRES DE L’EBRE

Codi: 43010311
Denominació: AFA-C Ribera d’Ebre
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Municipi: Móra d’Ebre
Nombre de grups: 1

Codi: 43009771
Denominació: AFA Tortosa
Municipi: Tortosa
Nombre de grups: 1

ANNEX 2

Relació dels centres de formació d’adults de 
titularitat privada i dels centres públics que 
no depenen del Departament d’Educació que 
en el curs acadèmic 2007-2008 impartiran la 
formació per a les proves d’accés als cicles 
formatius i grups.

a) Formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Codi: 08065202.
Denominació: Francesc Layret.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 3.

Codi: 08054231.
Denominació: CETUC.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08065093.
Denominació: Oscus.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08064301.
Denominació: Centre Privat de Formació 
d’Adults Acadèmia Blancafort.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08066176.
Denominació: Centre Privat de Formació 
d’Adults UNI-TEC.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARqUES)

Codi: 08021089.
Denominació: San Antonio de Padua.
Municipi: Mataró.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08055087.
Denominació: Centre de Formació d’Adults 
Baix Montseny.
Municipi: Sant Celoni.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08062973.
Denominació: Centre de Formació d’Adults 
Educem.
Municipi: Granollers.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08057047.
Denominació: Escola d’Adults Natura.
Municipi: Pineda de Mar.
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Codi: 08056936.
Denominació: Escola Municipal d’Adults de 
Vallirana.
Municipi: Vallirana.
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS  
AL VALLèS OCCIDENTAL

Codi: 08065925.
Denominació: Escola Municipal d’Adults 
L’Olivera.
Municipi: Sant quirze del Vallès.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08058337.
Denominació: Centre Municipal d’Adults La 
Llar.
Municipi: Terrassa.
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Codi: 17007142.
Denominació: Torroella de Montgrí.
Municipi: Torroella de Montgrí.
Nombre de grups: 1.

Codi: 17007312.
Denominació: Escola Municipal d’Adults de 
Palamós.
Municipi: Palamós.
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Codi: 43008778.
Denominació: Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Nombre de grups: 1.

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

b) Formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I 
(CIUTAT)

Codi: 08065202.
Denominació: Francesc Layret.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08054231.
Denominació: CETUC.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08065093.
Denominació: Oscus.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08064301.
Denominació: Centre Privat de Formació 
d’Adults Acadèmia Blancafort.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 9.

Codi: 08066176.
Denominació: Centre Privat de Formació 
d’Adults UNI-TEC.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 3.

Codi: 08064398.
Denominació: Escola Prat.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08035015.
Denominació: Centre López Vicuña.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARqUES)

Codi: 08034916.
Denominació: Centre Privat de Formació 
d’Adults Joan Maragall.
Municipi: Badalona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08057047.
Denominació: Escola d’Adults Natura.
Municipi: Pineda de Mar.
Nombre de grups: 1

Codi: 08064660.
Denominació: Centre d’Estudis Vilafranca 
Excellents SL.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08055087.
Denominació: Centre de Formació d’Adults 
Baix Montseny.
Municipi: Sant Celoni.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08062973.
Denominació: Centre de Formació d’Adults 
Educem.
Municipi: Granollers.
Nombre de grups: 2

SERVEIS TERRITORIALS  
AL VALLèS OCCIDENTAL

Codi: 08065925.
Denominació: Escola Municipal d’Adults 
L’Olivera.
Municipi: Sant quirze del Vallès.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08058337.
Denominació: Centre Municipal d’Adults La 
Llar.
Municipi: Terrassa.
Nombre de grups: 2

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Codi: 17007312.
Denominació: Escola Municipal d’Adults de 
Palamós.
Municipi: Palamós.
Nombre de grups: 1

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Codi: 43008778.
Denominació: Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Nombre de grups: 2.

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

ANNEX 3

Sol·licitud de participació en l’experimentació
(Resolució de 15 de juny, per la qual es fa 

pública la relació de centres que imparteixen 
la formació per a les proves d’accés als cicles 
formatius durant el curs 2007-2008, i s’obre 
la convocatòria del procés d’autorització 
d’aquesta formació per a centres que no 
depenen del Departament d’Educació).
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Identificació del centre de formació de 
persones adultes

(Denominació, codi i adreça)

Identificació de la persona sol·licitant (nom i 
cognoms, DNI, adreça) i càrrec o funció.

Exposa:

1. que vol fer la formació per a les proves 
d’accés:

dels cicles formatius de grau mitjà
dels cicles formatius de grau superior, de 

les matèries que s’indiquen
a) part comuna:
b) part específica:
per al nombre de grups següent: (separeu, 

si és el cas, mitjà i superior)

2. que es compleixen els requisits previstos 
en la Resolució.

3. Les activitats formatives es duran terme 
a: (adreça).

4. S’adjunta el calendari i l’horari.

5. S’adjunta la relació de persones forma-
dores amb la indicació de la respectiva titulació 
acadèmica,

Sol·licita:

L’autorització per impartir la formació per a 
les proves d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà/de grau superior per a fer-se pel nombre 
de grups següent:

Lloc i data

Signatura

ANNEX 4

Matèries específiques a distància

Certificació de manca d’oferta de les ma-
tèries específiques de la formació per a les 
proves d’accés als cicles formatius de grau 
superior.

Identificació del centre (nom, adreça i 
codi)

Els alumnes i les alumnes que s’indiquen 
han fet la inscripció en aquest centre per a 
seguir la formació per a les proves d’accés 
als cicles formatius de grau superior prevista 
a la Resolució de 15 de juny, per la qual es 
fa pública la relació de centres que impartei-
xen la formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius durant el curs 2007-2008, i 
s’obre la convocatòria del procés d’autoritza-
ció d’aquesta formació per a centres que no 
depenen del Departament d’Educació

Aquest centre no disposa de l’oferta de les 
matèries específiques que per a cada alumne/a 
s’indiquen

Relació d’alumnat (nom, dos cognoms i 
DNI)

matèria/es específica/ques (nom de la ma-
tèria o matèries)

I perquè pugui ser acceptada la inscripció 
en la formació de les matèries específiques 
esmentades a l’Institut d’Educació Secundària 
Obert de Catalunya, a petició de la persona 
interessada, signo aquest certificat.

(Per als centres o aules dependents del 
Departament d’Educació):

El/La secretari/ària o El/La coordinador/a

Vist i plau del/de la director/a

(Per als centres o aules privades o pú-
bliques no dependents del Departament 
d’Educació):

El/La titular o el/la seu/seva representant

ANNEX 5

Model de certificació per als centres o aules 
dependents del Departament d’Educació

Certificació de la formació per a les proves 
d’accés als cicles formatius de grau (mitjà/su-
perior). Curs 2007-2008

Identificació del centre/aula de formació de 
persones adultes (nom, adreça i codi)

Aquest centre/aula participa en l’experi-
mentació per aplicació de la Resolució de 15 
de juny, per la qual es fa pública la relació de 
centres que imparteixen la formació per a les 
proves d’accés als cicles formatius durant el 
curs 2007-2008, i s’obre la convocatòria del 
procés d’autorització d’aquesta formació per 
a centres que no depenen del Departament 
d’Educació.

Número de certificat:

(nom i cognoms), com a (secretari/ària o 
coordinador/a) del centre/aula de formació de 
persones adultes

segons els dades dipositades en aquesta 
secretaria

Certifico

que l’alumne/a (nom i dos cognoms),
amb DNI/Passaport
amb data de naixement

Ha finalitzat i superat la formació per a les 
proves d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà, o

Ha finalitzat i superat la formació per a les 
proves d’accés als cicles formatius de grau 
superior, en la qual ha seguit les següents ma-
tèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

L’alumne/a ha obtingut la qualificació final de 
(qualificació final amb dues xifres decimals)

La qualificació de la formació, sempre que 
sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 
i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova 
d’accés als cicles formatius.

I perquè consti on convingui, a petició de 
la persona interessada, signo aquest certificat 
amb el vist i plau del/de la directora/a del centre 
(o coordinador/a).

El/La secretari/ària o El/La coordinador/a

Vist i plau del /de la directora/a

ANNEX 6

Model de certificació per als centres o aules, 
de titularitat privada o pública, no dependents 
del Departament d’Educació

Certificació de la formació per a les proves 
d’accés als cicles formatius de grau (mitjà/su-
perior). Curs 2007-2008

(Resolució de 15 de juny, per la qual es fa 
pública la relació de centres que imparteixen 

la formació per a les proves d’accés als cicles 
formatius durant el curs 2007-2008, i s’obre 
la convocatòria del procés d’autorització 
d’aquesta formació per a centres que no 
depenen del Departament d’Educació).

Identificació del centre de formació de per-
sones adultes (nom, adreça i codi)

Aquest centre ha estat autoritzat per partici-
par en l’experimentació mitjançant (Cal indicar 
la resolució que ha autoritzat el centre, amb 
la data de la Resolució i la data de la seva 
publicació en el DOGC).

Número de certificat:
(nom i cognoms), com (titular o representant 

del centre)
segons les dades dipositades en aquesta 

secretaria

Certifico

que l’alumne/a (nom i dos cognoms),
amb DNI/Passaport
amb data de naixement

Ha finalitzat i superat la formació per a les 
proves d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà, o

Ha finalitzat i superat la formació per a les 
proves d’accés als cicles formatius de grau 
superior, en la qual ha seguit les següents ma-
tèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

L’alumne/a ha obtingut la qualificació final de 
(qualificació final amb dues xifres decimals)

La qualificació de la formació, sempre que 
sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 
i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova 
d’accés als cicles formatius.

I perquè consti on convingui, a petició de la 
persona interessada, signo aquest certificat

El/La titular o el/la seu/seva representant

(07.166.049)

RESOLUCIÓ EDU/1872/2007, de 23 de 
maig, per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura del centre d’educació 
infantil Bambi, del Masnou.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 
Departament d’Educació pel titular del centre 
d’educació infantil de primer cicle Bambi, del 
Masnou, en petició de canvi de titularitat, es 
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment per part del nou 
titular 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; el Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, i el 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre d’educació infantil Bambi, 
del Masnou, codi 08060034, per canvi de 
titularitat.
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Les dades del nou titular són:
Nom: Scuola di Bambi, SL.
NIF: B63690598.

—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 
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, 23 de maig 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)

(07.127.242)

RESOLUCIÓ EDU/1873/2007, de 5 de juny, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
La Salle Sant Celoni, de Sant Celoni.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat La Salle Sant Celoni, de Sant Celoni, 
en petició d’autorització de modificació 
d’ensenyaments, 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’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La 
Salle Sant Celoni, de Sant Celoni, amb codi 
08025745, per modificació d’ensenyaments, 
en els termes següents:
Ensenyaments que s’amplien:

Educació infantil de segon cicle: 6 unitats i 
150 llocs escolars.

—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 
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, 5 de juny 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: 6 unitats 
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capacitat 
per a 300 llocs escolars.

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

(07.142.008)

RESOLUCIÓ EDU/1874/2007, de 5 de juny, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Laietània, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Laietània, de 
Badalona, en petició d’autorització de modifi-
cació 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, reguladora 
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’es-
tableixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixen ensenyaments escolars de règim 
general; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres, i el Decret 
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Laietà-
nia, de Badalona, amb codi 08001297, per 
modificació de la capacitat, en els termes 
següents:
Ensenyaments que amplien la capacitat:

Educació infantil de segon cicle: de 60 a 
75 llocs escolars.

—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 
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, 5 de juny 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:

Edifici principal: c. Saragossa, 18 (amb 
entrada pel c. Galileu, 13):

Educació infantil de primer cicle: 3 unitats 
amb capacitat per a 41 llocs escolars.

Educació infantil de segon cicle: 3 unitats 
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats 
amb capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 140 
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 140 llocs 
escolars en les modalitats de ciències de la 
naturalesa i de la salut, humanitats i ciències 
socials, i tecnologia.

Edifici 2: c. Saragossa, 19:
Educació primària: 6 unitats amb capacitat 

per a 150 llocs escolars.

(07.141.003)

EDICTE de 12 de juny de 2007, pel qual 
se sotmet a informació pública el Projecte 
de decret pel qual s’estableix el currículum 
i es regula la prova d’accés específica del 
títol de tècnic/a d’esport en l’especialitat de 
basquetbol.

El Departament d’Educació està tramitant 
el Projecte de decret pel qual s’estableix el 
currículum i es regula la prova d’accés espe-
cífica del títol de tècnic/tècnica d’esport en 
l’especialitat de basquetbol.

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

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

Barcelona, 12 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.163.097)

RESOLUCIÓ de 18 de juny, de modificació 
de la Resolució de 27 de novembre de 2006 
per la qual s’aprova i es fa pública la llista de 
concessió d’ajuts econòmics del Fons d’acció 
social per al personal funcionari docent no 
universitari dependent de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, corresponents 
a l’any 2005.

Per la Resolució de 27 de novembre de 
2006 (Full de Disposicions i Actes Adminis-
tratius d’Educació, núm. 1119, del mes de 

desembre de 2006) es van atorgar ajuts al 
personal docent no universitari.

A proposta de la Comissió d’Acció Social 
del personal docent no universitari (CASD) i 
resolts els recursos de reposició presentats 
contra l’esmentada Resolució,

Resolc:

1. Modificar l’annex de la Resolució de 27 
de novembre de 2006, en el sentit que s’espe-
cifica en l’annex d’aquesta disposició.

2. Destinar un import de 9.239,86 euros 
a càrrec de la partida pressupostària EN03 
D/233000100/4210 del pressupost prorrogat 
per a l’any 2007.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el jutjat contenciós administratiu 
competent, en el termini de dos mesos a 

comptar de l’endemà de la seva publicació en 
el Full de Disposicions i Actes Administratius 
d’Educació, 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 de l’endemà 
de la seva publicació en el Full de Disposicions 
i Actes Administratius d’Educació, 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, 18 de juny de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

ANNEX

Llista de concessió d’ajuts econòmics del Fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l’any 2005 (Resolució de 27 de novembre de 2006. 
Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Educació núm. 1179, de desembre de 2006):

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT)

A la pàgina 55, on diu:
 011679576 S Turrion Esteban , Jose Laurentino 365 Ajut disminuïts 33% 1 390,00

Ha de dir:
 011679576 S Turrion Esteban , Jose Laurentino 365 Ajut disminuïts 33% 1 390,00
    Ajut estudis universitaris 1 291,00

SERVEIS TERRITORIALS : BARCELONA II (COMARqUES)

A la pàgina 71, on diu:
 033933382 X Bru Teixido , Maria 365 Ajut llar d'infants 11 
    Hi manca llibre de família o equivalent 

Ha de dir:
 033933382 X Bru Teixido , Maria 365 Ajut llar d'infants 22 968,00

A la pàgina 73, on diu:
 046312665 A Calvo Roca , Montserrat 365 Ajut per pròtesis 1 141,22
    Aj. estudis universitaris 1 291,00

Ha de dir:
 046312665 A Calvo Roca , Montserrat 365 Ajut per pròtesis 1 141,22
    Aj. estudis universitaris        2 582,00

A la pàgina 77, on diu:
 035024737 S Casals Segura , Rosalia 365 Aj. estudis universitaris        1 291,00

Ha de dir:
 035024737 S Casals Segura , Rosalia 365 Aj. estudis universitaris        2 582,00

A la pàgina 78, on diu:
 039330218 B Castella Giralt , Maria Angels 365 Ajut foniatria                 1 137,50
    Ajut llar d'infants            11 484,00
    Aj. colònies d'esplai          1 53,00

Ha de dir:
 039330218 B Castella Giralt , Maria Angels 365 Ajut foniatria                 1 137,50
    Ajut llar d'infants            11 484,00
    Aj. colònies d'esplai          2 106,00
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A la pàgina 81, on diu:
 039371948 L Clotet Feliu , Edith 362 Ajut llar d'infants            11
    Hi manca llibre de família o equivalent 

Ha de dir:
 039371948 L Clotet Feliu , Edith 362 Ajut llar d'infants            11 484,00

A la pàgina 86, on diu:
 046530271 y Deltoro Giner , Nuria 365 Ajut llar d'infants            8 352,00

Ha de dir:
 046530271 y Deltoro Giner , Nuria 365 Ajut llar d'infants            22 968,00

A la pàgina 101, on diu:
 039307981 S Gomez Cabero , Mariano 365 Aj. estudis universitaris        2 
    Hi manca la signatura

Ha de dir:
 039307981 S Gomez Cabero , Mariano 365 Aj. estudis universitaris        2 582,00

A la pàgina 107, on diu:
 052397565 T Ibañez Fernandez , Nuria 365 Ajut ortodòncia                1 222,20
    Aj. psicoteràpia i caa.        1 
    Factura o rebut sense desgloss. despesa

Ha de dir:
 052397565 T Ibañez Fernandez , Nuria 365 Ajut ortodòncia                1 222,20
    Aj. psicoteràpia i caa.        1 193,60

A la pàgina 107, on diu:
 046517729 E Ibañez Navarro , Francisca 365 Aj. estudis universitaris        2 
    Despesa justificada inferior al mínim
    Import/fill inferior al mínim despesa

Ha de dir:
 046517729 E Ibañez Navarro , Francisca 365 Aj. estudis universitaris        1 291,00

A la pàgina 133, on diu:
 037724925 A Palomar Ros , Rosa Paz 365 Ajut ortodòncia                1 
    Hi manca llibre de família o equivalent 
    Aj. colònies d'esplai          2 106,00

Ha de dir:
 037724925 A Palomar Ros , Rosa Paz 365 Ajut ortodòncia                1 315,43
    Aj. colònies d'esplai          2 106,00

A la pàgina 137, on diu:
038433586 B Perez Martin , Maria Josefa 365 Aj. tràmits d'adopció          1 1,00

Ha de dir:
038433586 B Perez Martin , Maria Josefa 365 Aj. tràmits d'adopció          1 227,00

A la pàgina 157, on diu:
046631180 Z Santacana Soler , Eulalia 365 Ajut per pròtesis              1 55,84
    Aj. natalicis adopcions        1 
    Manquen dades pare/mare no sol·licitant 

Ha de dir:
046631180 Z Santacana Soler , Eulalia 365 Ajut per pròtesis              1 55,84
    Aj. natalicis adopcions        1 291,00

A la pàgina 159, on diu:
036504545 A Sauret Casula , Nuria 365 Ajut per pròtesis              1 131,98
    Aj. estudis universitaris        1 291,00

Ha de dir:
036504545 A Sauret Casula , Nuria 365 Ajut per pròtesis              1 131,98
    Aj. estudis universitaris        2 582,00

A la pàgina 170, on diu:
037686650 T Vicente Ripoll , Conxita 365 Ajut disminuïts 33%            1 390,00

Ha de dir:
037686650 T Vicente Ripoll , Conxita 365 Ajut disminuïts 65%            1 650,00
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SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT - ANOIA

A la pàgina 215, on diu:
 052605849 L Prades Achell , Raquel 365 Aj. natalicis adopcions        1 
    Manquen dades pare/mare no sol·licitant 

Ha de dir:
 052605849 L Prades Achell , Raquel 365 Aj. natalicis adopcions        1 291,00

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA

A la pàgina 282, on diu:
 044002880 q Baro Nin , Fernando Maria 365 Ajut llar d'infants            8 
    Hi manquen factures, rebuts o certificats

Ha de dir:
 044002880 q Baro Nin , Fernando Maria 365 Ajut llar d'infants            8 352,00

A la pàgina 282, on diu:
 040320441 S Bramont Oller , Susana 291 Aj. natalicis adopcions        1 
    Manquen dades pare/mare no sol·licitant 

Ha de dir:
 040320441 S Bramont Oller , Susana 291 Aj. natalicis adopcions        1 291,00

A la pàgina 287, on diu:
 077916322 G Canalias Comino , Ester 365 Ajut per pròtesis              1 
    Fet causant no corresponent a l'any 2005
    Aj. natalicis adopcions        1 
    Manquen dades pare/mare no sol·licitant 

Ha de dir:
 077916322 G Canalias Comino , Ester 365 Ajut per pròtesis              1 
    Fet causant no corresponent a l'any 2005
    Aj. natalicis adopcions        1 291,00

A la pàgina 112, on diu:
 037313084 T Lloret Iniesta , Frederic 365 Aj. psicoteràpia i caa.        1 
    Prestació no inclosa en la convocatòria 
    Aj. estudis universitaris        1 291,00

Ha de dir:
 037313084 T Lloret Iniesta , Frederic 365 Aj. psicoteràpia i caa.        1 241,00
    Aj. estudis universitaris        1 291,00

A la pàgina 306, on diu:
 079301579 V Mallorqui Feliu , Margarida 54 Ajut disminuïts 65%            1 
    Hi manca llibre família o equivalent
    Ajut per pròtesis              1 351,38

Ha de dir:
 079301579 V Mallorqui Feliu , Margarida 54 Ajut disminuïts 65%            1 650,00
    Ajut per pròtesis              1 351,38

A la pàgina 311, on diu:
 037273026 P Morote Ribas , Olga 365 Aj. estudis universitaris        1 
    Manquen dades pare/mare no sol·licitant 

Ha de dir:
 037273026 P Morote Ribas , Olga 365 Aj. estudis universitaris        1 291,00

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

A la pàgina 387, on diu:
 017987492 C Fumanal Latorre , Ma.Antonia 365 Ajut odontològic               1 
    Despesa justificada inferior al mínim
    Aj. estudis universitaris        1 
    Manquen dades pare/mare no sol·licitant 

Ha de dir:
 017987492 C Fumanal Latorre , Ma.Antonia 365 Ajut odontològic               1 
    Despesa justificada inferior al mínim
    Aj. estudis universitaris        1 291,00



4363

Núm. 1146

A la pàgina 390, on diu:
 037377378 D Gomez Saez , Francesc Xavier 365 Ajut llar d'infants            6 
    Hi manca llibre de família o equivalent 

Ha de dir:
 037377378 D Gomez Saez , Francesc Xavier 365 Ajut llar d'infants            6 264,00

A la pàgina 395, on diu:
 018206476 K Martin Nieto , Imelda 365 Ajut per pròtesis              1 46,22
    Aj. tràmits d'adopció          1 
    Aj. admès en alguna de 2 convocat. ant. 

Ha de dir:
 018206476 K Martin Nieto , Imelda 365 Ajut per pròtesis              1 46,22
    Aj. tràmits d'adopció          1 227,00

A la pàgina 403, desprès de:
 039649138 J quetcuti Carceller , Adolfo 365 Aj. estudis universitaris        1 291,00

Ha de dir:
 039629524H quilez Fuster, Julio 365 Ajut per pròtesis 1 69,05

A la pàgina 409, on diu:
 043704009 F Tarruella Boleda , M.Teresa 365 Ajut llar d'infants            11 484,00

Ha de dir:
 043704009 F Tarruella Boleda , M.Teresa 365 Ajut llar d'infants            22 968,00
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