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la qual s’estableixen els principis generals que 
s’han de tenir en compte per a l’aplicació 
de l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària.

El Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària (DOGC núm. 4915, de 
29.6.2007), estableix en l’article 4 que el català, 
com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat 
normalment com a llengua vehicular d’ensenya-
ment i aprenentatge i en les activitats internes 
i externes de la comunitat educativa: activitats 
orals i escrites de l’alumnat i del professorat, ex-
posicions del professorat, llibres de text i material 
didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, 
i comunicacions amb les famílies.

D’altra banda, disposa que l’alumnat té dret 
a rebre l’ensenyament en català en l’educació 
primària, i el dret i el deure de conèixer amb 
suficiència oral i escrita el català i el castellà en 
finalitzar l’ensenyament obligatori, i la capacitat 
de comprendre i emetre missatges orals i es-
crits senzills en una llengua estrangera.

El Decret esmentat també estableix que 
tots els centres han d’elaborar, com a part 
del projecte educatiu, un projecte lingüístic 
propi, que ha de ser autoritzat pel Departa-
ment d’Educació, en el qual s’adaptaran els 
principis generals derivats del Decret, a la 
realitat sociolingüística de l’entorn.

Així mateix, a la seva disposició addicional 
2 s’autoritza el Departament d’Educació per 
dictar, mitjançant Ordre, les disposicions que 
siguin necessàries per a l’aplicació del que 
s’hi disposa.

En conseqüència, cal establir els principis 
generals als quals s’han d’adaptar els projec-
tes lingüístics dels centres i el procediment 
d’autorització del projecte lingüístic.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1
Els principis generals als quals s’han d’adap-

tar els projectes lingüístics dels centres són 
els següents:

a) Les dues llengües oficials a Catalunya 
es configuren en una sola àrea a fi d’evitar 
repeticions i afavorir la transferència d’apre-
nentatges entre elles.

b) Es garantirà que les estructures lin-
güístiques comunes, que es faran en català, 
serveixin com a base per a l’aprenentatge de 
les dues llengües.

c) En el primer cicle de l’educació primària 
l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es 
farà en català. La llengua castellana s’introduirà 
al primer curs del cicle inicial a nivell oral per 
arribar, al final del mateix cicle, a transferir al 
castellà els aprenentatges assolits.

d) Al llarg de tota l’etapa s’establiran al 
projecte lingüístic criteris que permetin refor-
çar i no repetir els elements comuns entre 
les llengües.

e) Per fer possible els projectes lingüístics 
les hores de les àrees de llengua establertes 
en l’annex 3 del Decret 142/2007, de 26 de 
juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels en-
senyaments de l’educació primària, es podran 
distribuir entre els cicles de l’etapa respectant 
la seva assignació horària global.

f) D’acord amb el projecte lingüístic, en 
les condicions que s’estableixen en l’apartat 
4.4 del Decret 142/2007, els centres podran 
impartir continguts d’àrees no lingüístiques en 
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castellà o en una llengua estrangera, o alterna-
tivament es podran utilitzar aquestes llengües 
en la realització d’activitats previstes en la franja 
horària de lliure disposició. A efectes del com-
pliment dels horaris mínims de cada llengua 
que s’estableixen al referit Decret 142/2007, 
computats com hores assignades més hores 
d’estructures lingüístiques comunes, si n’hi ha, 
aquestes hores comptaran com a curriculars 
de les respectives àrees lingüístiques.

En ambdós casos, els llibres de text i material 
didàctic utilitzats seran en llengua catalana.

Article 2
D’acord amb l’article 4.4 del Decret 142/2007, 

de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació primària, el 
projecte lingüístic propi de cada centre s’ha 
d’autoritzar pel Departament d’Educació. 
Aquesta autorització s’ha de dur a terme per 
l’inspector o inspectora del centre, sempre que 
el projecte s’adapti als principis generals derivats 
del Decret esmentat i d’aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Atès que en el curs 2007-2008 s’implanta 
la nova ordenació dels ensenyaments d’edu-
cació primària únicament en el cicle inicial, 
l’aprovació del projecte lingüístic per a aquest 
curs, s’efectuarà, al seu inici, per mitjà d’una 
addenda de modificació, si escau, de la dis-
tribució horària de les àrees lingüístiques per 
aquest cicle inicial.

El projecte lingüístic que deriva del Decret 
142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
primària, definit per al conjunt de l’etapa, 
haurà d’estar formulat i autoritzat abans del 
30 d’abril del 2008.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà 
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.180.108)

RESOLUCIÓ EDU/1989/2007, de 15 de juny, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Sant Josep, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da per la representant del titular del centre 
docent privat Sant Josep, de Barcelona, en 
petició d’autorització de modificació dels 
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, 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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Sant 
Josep, amb codi 08006970, de Barcelona, 
per modificació dels ensenyaments, en els 
termes següents:

Ensenyaments que se suprimeixen: bat-
xillerat.

—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, 15 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)

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
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 primària: 12 unitats amb capacitat 

per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats 

amb capacitat per a 240 llocs escolars.

(07.156.177)

RESOLUCIÓ EDU/1991/2007, de 15 de juny, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Escola 
Pia de Sarrià-Calassanç, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Escola Pia de Sarrià-Calassanç, de 
Barcelona, en petició d’autorització de modifi-
cació de la capacitat, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació, 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 for-
mació professional del sistema educatiu; l’annex 
V del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel 
qual es desenvolupen 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 Escola Pia 
de Sarrià-Calassanç, amb codi 08004286, de 
Barcelona, per modificació de la capacitat, en 
els termes següents:

Formació professional de grau mitjà: ampli-
ació d’1 a 2 unitats i de 30 a 60 llocs escolars 
del cicle formatiu de conducció d’activitats 
fisicoesportives en el medi natural.

—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, 15 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)

ANNEX

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de segon cicle: 9 unitats 
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 24 unitats amb capacitat 
per a 600 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 16 unitats 
amb capacitat per a 480 llocs escolars.

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

Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció: 
4 unitats amb capacitat per a 140 llocs escolars 
en la modalitat d’humanitats i ciències socials, 
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
en la modalitat de ciències de la naturalesa i de 
la salut, i 2 unitats amb capacitat per a 70 llocs 
escolars en la modalitat de tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:
Conducció d’activitats fisicoesportives en 

el medi natural: 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:
Animació d’activitats físiques i esportives: 2 

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

(07.156.179)
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RESOLUCIÓ EDU/1992/2007, d’11 de juny, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre de 
grau mitjà de música El Musical, de Cerdanyola 
del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents serveis territorials del Depar-
tament d’Educació pel promotor del centre de 
grau mitjà de música El Musical, de Cerdanyola 
del Vallès, 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 2/2006, de 
3 de maig, d’educació; el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats; el Decret 179/1993, de 
27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de 
música i de dansa, i el Reial decret 389/1992, 
de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els re-
quisits mínims dels centres que imparteixen 
ensenyaments artístics,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre de grau 
mitjà de música El Musical, de Cerdanyola 
del Vallès, en els termes indicats a l’annex 
d’aquesta Resolució.

—2 Els efectes acadèmics i administratius 
d’aquesta Resolució es consideraran des de 
l’inici del curs 2007-2008, i els ensenyaments 
s’implantaran progressivament tal com figura 
a l’annex.

—3 Aquest centre impartirà l’especialitat de 
piano i, almenys, les especialitats instrumentals 
de corda i vent que constitueixen la plantilla de 
l’orquestra de cambra, d’acord amb allò que 
preveu l’article 13 del Reial decret 389/1992, 
de 15 d’abril.

Aquestes especialitats, mentre el Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
no desplegui l’ordenació curricular dels en-
senyaments professionals de música d’acord 
amb l’article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, són regulades, en el seus aspectes 
bàsics, pel Reial decret 1577/2006, de 22 de 
desembre (BOE núm. 18, de 20.1.2007).

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

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

Així mateix, previ al recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte 
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, modificada 

per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Sabadell, 11 de juny de 2007

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

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLèS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Codi: 08060769.
Denominació: Centre Autoritzat de Grau Mitjà 
de Música El Musical.
Adreça: c. Ramon Llull, 18 (Bellaterra).
Titular: Bellaterra Música, SL.
NIF: B 62870902.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a centre de grau mitja de 
música amb una capacitat per a 180 llocs 
escolars.
Calendari d’implantació dels ensenyaments:

Curs 2007-2008: 1r i 2n curs.
Curs 2008-2009: 3r i 4t curs.
Curs 2009-2010: 5è i 6è curs.

(07.159.107)

ORDRE EDU/223/2007, de 27 de juny, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a 
l’atorgament d’ajuts als ajuntaments titulars de 
llars d’infants, per a l’escolarització de nens i 
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides, i s’obre la 
convocatòria pública per al curs 2007-2008.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, estableix, entre altres, com a 
principis del sistema educatiu, l’equitat, que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió 
educativa i la no discriminació, i que actuï com 
a element compensador de les desigualtats 
personals, culturals, econòmiques i socials, 
d’una banda, i la cooperació i col·laboració de 
les administracions educatives amb les corpo-
racions locals en la planificació i implementació 
de la política educativa, de l’altra. Així mateix, 
estableix que les administracions públiques 
coordinaran les seves polítiques de cooperació 
per tal d’assegurar l’oferta educativa en el 
primer cicle d’educació infantil.

A Catalunya, com assenyala la Llei 5/2004, 
de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de 
qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat 
de garantir els drets dels infants entre els zero 
i els tres anys, i d’atendre les necessitats de 
les famílies i les noves realitats socials.

Els infants de zero a tres anys han de tenir 
l’oportunitat d’exercir efectivament el dret 
universal a l’educació i, per tant, les adminis-
tracions públiques, impulsades per l’Adminis-
tració educativa, han de dur a terme polítiques 
orientades a la consecució d’aquests principis 
de manera que es fomenti la facilitat d’accés 
als serveis de les llars d’infants públiques.

Entre els diferents agents educatius, cal des-
tacar-ne l’Administració local i, concretament, els 
ajuntaments, com a administració més propera 
als ciutadans i ciutadanes. D’acord amb el que 
assenyala el Pacte Nacional per a l’Educació, 
signat entre el Govern de la Generalitat i les 
principals organitzacions que formen la comu-
nitat educativa a Catalunya, és en el territori on 
millor poden concretar-se els compromisos de 
la societat amb l’educació. En aquest sentit, 
el Departament d’Educació vol crear i reforçar 
les línies de col·laboració amb els municipis de 
Catalunya i fomentar la interacció amb aquests 
com a expressió ferma del principi de subsidi-
arietat en matèria educativa.

Per tot això, de conformitat amb el que esta-
bleix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral 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 directora general 
d’Atenció a la Comunitat Educativa,

Ordeno:

Article 1
S’aproven les bases reguladores per a 

l’atorgament d’ajuts als ajuntaments titulars 
de llars d’infants, per a l’escolarització de 
nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desfavorides, les 
quals consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
S’obre convocatòria pública per a l’ator-

gament d’ajuts als ajuntaments titulars de 
llars d’infants, per a l’escolarització de nens i 
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situa-
cions socioeconòmiques desfavorides, durant 
el curs 2007-2008, la qual es regirà per les 
bases reguladores a les quals es fa referència 
a l’article anterior.

Article 3
Els ajuntaments que desitgin participar 

en aquesta convocatòria han de seleccionar 
l’alumnat de les llars d’infants de la seva titula-
ritat que es troba en una situació socioeconò-
mica desfavorida mitjançant un procés públic 
de selecció, el qual es regirà per les bases 
que, a aquests efectes, aprovi cada corporació 
local, i que en qualsevol cas respectarà el que 
estableixen les bases reguladores a què fa 
referència l’article anterior.

Tindran la consideració de procés públic de 
selecció, als efectes del que s’indica al paràgraf 
anterior, els mecanismes que tinguin establerts 
o estableixin els ajuntaments per tal de dur 
a terme el procés de matriculació a les llars 
d’infants municipals i fixar la contraprestació 
a càrrec de les famílies, sempre que permeti 
determinar quin és l’alumnat que es troba en 
una situació socioeconòmica desafavorida.

Article 4
Es destina a l’atorgament dels ajuts 

que es convoquen un import total mà-
xim de 6.000.000,00 euros, dels quals 
1.500.000,00 aniran a càrrec del crèdit EN04 
D/460000100/4210 dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2006, prorro-
gats per l’any 2007, i els 4.500.000,00 restants 
a càrrec de l’aplicació corresponent dels 
pressupostos per a l’any 2008 condicionat a 
l’existència de crèdit. Aquesta darrera quantitat 
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podrà ser modificada d’acord amb les disponi-
bilitats pressupostàries de l’any 2008.

Aquest import es distribuirà entre tots els 
ajuntaments sol·licitants de forma proporcio-
nal al nombre d’alumnes que compleixin els 
requisits per rebre l’ajut a cada municipi. En 
qualsevol cas, l’import màxim que s’atorgarà 
a cada ajuntament serà de 1.350,00 euros per 
alumne beneficiari.

Article 5
Els ajuntaments interessats poden presentar 

les seves sol·licituds a partir de l’endemà de 
la publicació d’aquesta Ordre al DOGC, i fins 
al 30 de setembre de 2007.

Les llars d’infants l’obertura de les quals es 
formalitzi amb posterioritat a l’1 de setembre 
de 2007, i aquelles que tinguin alumnat ma-
triculat després de la finalització del termini a 
què fa referència el paràgraf anterior, podran 
presentar les sol·licituds corresponents a 
aquestes situacions durant el mes d’abril de 
2008. En aquests dos casos excepcionals, 
els efectes econòmics tindran lloc a partir del 
mes de gener de 2008, si s’escau.

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, 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 requeriment, abans del recurs contenciós 
administratiu, davant el conseller d’Educació, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons 
el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Barcelona, 27 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases

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

de l’atorgament d’ajuts als ajuntaments titulars 
de llars d’infants que tinguin escolaritzats nens 
i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en les 
condicions socioeconòmiques desfavorides 
que s’hi determinen, durant el curs escolar 
2007-2008.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar 
la quota a càrrec de les famílies.

—2 Requisits dels ajuntaments per ser be-
neficiaris de la subvenció

2.1 Ser titulars de llars d’infants, els llocs 
escolars de les quals han d’estar inscrits 
en el Registre de Centres del Departament 
d’Educació, i tenir escolaritzat durant el curs 
2007-2008 alumnat que es trobi en condicions 
socioeconòmiques desfavorides.

2.2 Seleccionar l’alumnat que es troba 
en les condicions socioeconòmiques a què 
fa referència l’apartat anterior mitjançant un 

procediment que respecti els principis de 
publicitat i concurrència.

2.3 No percebre finançament d’altres de-
partaments o organismes de la Generalitat de 
Catalunya o d’altres administracions públiques 
pel mateix concepte.
—3 Renda familiar

3.1 La renda de les famílies que sol·licitin 
l’ajut a l’ajuntament, corresponent al darrer 
exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars 
màxims de renda familiar que s’estableixen a 
continuació:
Famílies de dos membres: 14.778,00 euros.
Famílies de tres membres: 19.407,00 euros.
Famílies de quatre membres: 23.020,00 
euros.
Famílies de cinc membres: 26.123,00 euros.
Famílies de sis membres: 29.120,00 euros.
Famílies de set membres: 31.953,00 euros.
Famílies de vuit membres: 34.767,00 euros.

A partir del vuitè membre, s’afegiran 
2.791,00 euros per cada nou membre com-
putable.

3.2 La renda de les famílies, als efectes 
d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de 
les rendes corresponents al darrer exercici 
fiscal liquidat de cada un dels membres 
computables, de conformitat amb la normativa 
reguladora de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques.

3.3 Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les 
activitats econòmiques de què siguin titulars 
els membres computables de la família hagin 
tingut el darrer any fiscal un volum de facturació 
superior a 156.300,00 euros.

3.4 Les famílies beneficiàries d’aquests 
ajuts no s’han de trobar en cap de les cau-
ses que impedeixen obtenir aquella condició, 
d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

3.5 En el supòsit que les persones sol-
licitants no puguin adjuntar la documentació 
referida a la capacitat econòmica i estiguin 
rebent assistència social rellevant, l’ajuntament 
podrà fer una valoració estimativa dels ingressos 
d’acord amb la informació de què disposi.
—4 Criteris d’atorgament dels ajuts.

4.1 Els ajuntaments baremaran i ordenaran 
les sol·licituds de les famílies que participin en 
la convocatòria, sempre que no superin els 
llindars a què fa referència la base anterior, 
en funció dels següents criteris:

a) La capacitat econòmica.
b) Que es tracti d’infants en acolliment.
c) Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o 

germans tinguin una discapacitat reconeguda.
d) Que es tracti d’una família nombrosa.
e) Que es tracti d’una família monopa-

rental.
A aquests efectes, s’entén per família mo-

noparental la formada pel pare/mare sol/a amb 
infants, sempre que aquests convisquin amb 
aquell o aquella i en depenguin econòmicament 
de forma exclusiva.

4.2 Correspon a cada corporació local la 
valoració d’aquestes circumstàncies d’acord 
amb el que estableixi en el procediment de 
concurrència.

4.3 La convocatòria podrà preveure la pos-
sibilitat d’efectuar la sol·licitud en dos terminis, 
per tal de fer possible l’atorgament d’aquests 
ajuts a alumnat d’incorporació tardana i a 
alumnat matriculat a llars d’infants l’obertura 
de les quals es formalitzi amb posterioritat a la 

data d’inici del curs escolar, d’acord amb allò 
establert a l’article 5 de la convocatòria.

—5 Sol·licituds
5.1 Els ajuntaments que vulguin participar 

en aquesta convocatòria poden presentar les 
seves sol·licituds en els impresos normalitzats 
que estaran a l’abast a l’adreça electrònica 
http://www.gencat.net/educacio, a la seu 
central del Departament d’Educació i als seus 
serveis territorials.

Les sol·licituds es poden presentar en el 
Departament d’Educació o en els seus serveis 
territorials, o en qualsevol registre i per qual-
sevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. En el 
cas que la sol·licitud es presenti en una oficina 
de correus, es farà en sobre obert, per tal 
que sigui datada i segellada pel funcionari de 
correus abans de ser certificada.

5.2 Juntament amb l’escrit de sol·licitud, 
les corporacions locals hauran de presentar 
la documentació següent:

a) Certificat del secretari de la corporació 
que acrediti que l’entitat local ha dut a terme la 
convocatòria de concurs públic per seleccionar 
l’alumnat beneficiari d’acord amb les bases re-
guladores d’aquesta Ordre i que el procediment 
emprat per seleccionar els beneficiaris ha respec-
tat els principis de publicitat i concurrència.

b) Declaració on consti el cost de la plaça 
escolar, desglossat per quotes, amb l’especi-
ficació de la que abonen les famílies i de les 
altres finançades amb fons públics o privats.

c) Resolució de la corporació local sobre 
la concessió dels ajuts. Aquesta Resolució 
haurà de fer referència al procediment seguit 
per tal de seleccionar l’alumnat beneficiari, 
i determinarà, com a mínim, l’alumnat que 
compleix els requisits de la convocatòria i, en 
conseqüència, pot resultar beneficiari de l’ajut 
i l’alumnat al qual li ha estat denegat l’ajut 
per no reunir algun dels requisits exigits, amb 
l’especificació dels corresponents motius.

—6 Resolució i publicitat
6.1 Es delega en la directora general 

d’Atenció a la Comunitat Educativa la resolució 
d’aquesta convocatòria, a proposta d’una 
comissió de selecció, que estarà formada pels 
següents membres:

a) El president de la Comissió Mixta Depar-
tament d’Educació-Entitats municipalistes, o 
la persona en qui delegui, qui actuarà com 
a president.

b) La directora general d’Atenció a la Comu-
nitat Educativa, o la persona en qui delegui.

c) Un representant de la Federació de 
Municipis de Catalunya

d) Un representant de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques.

e) La subdirectora general d’Escolarització i 
Gestió de Serveis a l’Alumnat, o la persona en 
qui delegui, qui actuarà com a secretari/ària.

Als membres de la comissió els serà d’apli-
cació el que estableixen els articles 28 i 29 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, pel que fa a 
les causes d’abstenció i recusació.

6.2 La Resolució de la directora general 
d’Atenció a la Comunitat Educativa determi-
narà l’import que cada corporació local rebrà 
en concepte de subvenció, tot indicant-hi la 
quantitat per nen/a corresponent al municipi, 
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d’acord amb les sol·licituds presentades i dintre 
del límit i les disponibilitats pressupostàries 
previstes a l’Ordre de convocatòria.

6.3 La Resolució de la directora general 
d’Atenció a la Comunitat Educativa es pu-
blicarà al tauler d’anuncis del Departament 
d’Educació, als dels seus serveis territorials, 
i al DOGC quan l’import atorgat sigui igual o 
superior a 3.000,00 euros.

6.4 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 dels terminis de presentació de 
sol·licituds.

—7 Abonament de la subvenció
7.1 Pel que fa a les sol·licituds presentades 

dins el primer termini dels dos previstos a 
l’article 5, el Departament d’Educació abonarà 
l’import de l’ajut en dos pagaments. El primer 
pagament constituirà una bestreta del 25% de 
l’import total de l’ajut concedit, i es farà efectiu 
durant el primer trimestre del curs 2007-2008, 
un cop resolta la convocatòria corresponent a 
aquest primer termini; el segon pagament, del 
75% restant, es farà efectiu un cop hagi estat 
justificada correctament la subvenció d’acord 
amb la base següent.

7.2 Pel que fa a les sol·licituds presenta-
des dins el segon termini dels dos previstos a 
l’article 5, el pagament es farà efectiu, per la 
totalitat de l’ajut, un cop resolta la convocatòria 
i justificada correctament la subvenció d’acord 
amb la base següent.

—8 Justificació
Els ajuntaments justificaran l’aplicació dels 

ajuts mitjançant la presentació d’una certificació 
del secretari-interventor de la corporació, acre-
ditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat 
íntegrament a l’activitat subvencionada i que 
en conseqüència s’ha efectuat la corresponent 
reducció en les quotes que abonen les famílies 
dels alumnes beneficiaris per les places esco-
lars de llar d’infants. En aquesta certificació hi 
constarà el detall nominatiu dels beneficiaris i 
els imports unitaris corresponents, i s’haurà de 
presentar durant el mes de juliol de 2008.

—9 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar 

en qualsevol moment, amb l’informe previ 
de la Inspecció d’Educació, quan s’acrediti 
l’alteració de les condicions que van motivar 
el seu atorgament.

—10 Obligacions de les corporacions locals 
beneficiàries

a) Conservar les sol·licituds de les famílies, 
així com la documentació presentada als efec-
tes de participació a la convocatòria pública 
efectuada per la corporació, a disposició del 
Departament d’Educació.

b) Donar publicitat del caràcter subvencio-
nat del primer cicle de l’educació infantil.

c) Facilitar tota la informació requerida pel 
Departament d’Educació i per la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, la 
Sindicatura de Comptes o altres òrgans de 
control competents.

d) Fer pública la col·laboració del Depar-
tament d’Educació en la documentació que 
generin les activitats subvencionades.

—11 Són causes de revocació total o parcial 
de l’atorgament dels ajuts, les quals, si escau, 
poden donar lloc al reintegrament de les quan-
titats percebudes indegudament, amb els inte-

ressos legals corresponents, 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.

(07.177.096)

RESOLUCIÓ EDU/1990/2007, de 20 de juny, 
per la qual s’autoritza el cessament d’activi-
tats de la llar d’infants privada A. Pleret, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents serveis territorials del Depar-
tament d’Educació pel representant del titular 
de la llar d’infants A. Pleret, de Barcelona, en 
petició d’autorització de cessament d’activitats, 
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, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de la 
llar d’infants privada A. Pleret, de Barcelona, 
les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Barcelona.
Denominació: A. Pleret.
Codi: 08051461.
Titular: Guarderia A. Pleret, SL.
NIF del titular: B59842765.
El cessament d’activitats té efectes a la fi 

del curs 2006-2007.

—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, 20 de juny de 2007

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

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

(07.159.113)

RESOLUCIÓ EDU/1993/2007, de 15 de juny, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Ramon Fuster, de Cerdanyola del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Ramon Fuster, de Cerdanyola del Vallès, 
en petició d’autorització de modificació de la 
capacitat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments escolars de 
règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de 
març, sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Ramon 
Fuster, amb codi 08028850, de Cerdanyola 
del Vallès, per modificació de la capacitat, en 
els termes següents:

Educació infantil de segon cicle: ampliació de 
6 a 7 unitats i de 150 a 175 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.

Sabadell, 15 de juny 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

ANNEX

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de segon cicle: 7 unitats 
amb capacitat per a 175 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.

(07.156.176)

RESOLUCIÓ EDU/1994/2007, de 15 de juny, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
Maristes Rubí, de Rubí.
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Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Maristes Rubí, de Rubí, en petició d’au-
torització de modificació de la capacitat, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen ensenyaments escolars de 
règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de 
març, sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Maristes 
Rubí, amb codi 08023724, de Rubí, per 
modificació de la capacitat, en els termes 
següents:

Educació infantil de segon cicle: ampliació de 
6 a 7 unitats i de 150 a 175 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.

Sabadell, 15 de juny 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

ANNEX

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de segon cicle: 7 unitats 
amb capacitat per a 175 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capacitat 
per a 300 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 unitats 
amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 
70 llocs escolars en la modalitat d’humanitats 
i ciències socials, i 4 unitats amb capacitat 
per a 140 llocs escolars en la modalitat de 
ciències i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins a la seva 
extinció: 2 unitats amb capacitat per a 70 
llocs escolars en la modalitat d’humanitats i 
ciències socials, 2 unitats amb capacitat per 
a 70 llocs escolars en la modalitat de ciències 
de la naturalesa i de la salut, i 2 unitats amb 
capacitat per a 70 llocs escolars en la modalitat 
de tecnologia.

(07.156.171)

RESOLUCIÓ EDU/2023/2007, de 27 de juny, 
per la qual es convoca concurs de mèrits per 
a la provisió de llocs, en comissió de serveis, 
a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006), 
estableix en el Capítol II del títol VII, el marc 
general de regulació de la inspecció educativa. 
Les disposicions addicionals desena i dotzena 
estableixen els requisits per accedir al cos 
d’Inspectors d’Educació.

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer 
(BOE núm. 53, de 2.3.2007), pel qual s’aprova 
el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de 
noves especialitats en els cossos docents, en 
el Capítol III del títol IV, estableix el procediment 
d’accés al cos d’Inspectors d’Educació, i 
s’estableixen les especificacions bàsiques a 
les quals s’han d’ajustar els corresponents 
barems de mèrits per a l’accés en aquest cos. 
Entre aquestes especificacions, s’estableix 
que es tindran en compte els anys de servei 
prestats com a Inspector accidental en llocs 
obtinguts com a resultat de la participació en 
els concursos de mèrits convocats per a la 
seva provisió.

El Decret 266/2000, de 31 de juliol (DOGC 
núm. 3200, de 8.8.2000), modificat pel Decret 
148/2002, de 28 de maig (DOGC núm. 3652, 
de 7.6.2002) regula la Inspecció d’Educació 
a Catalunya. L’Ordre ENS/289/2002, de 31 
de juliol (DOGC núm. 3697, de 12.8.2002), 
desplega l’organització i el funcionament de 
la Inspecció d’Educació a Catalunya.

A l’art icle 24 de l’esmentada Ordre 
ENS/289/2002, de 31 de juliol, s’estableix 
que en ocasió de vacant, per inexistència 
de disponibilitat dels funcionaris del cos, 
es podran incorporar funcionaris docents a 
l’exercici de la funció inspectora mitjançant 
comissió de serveis.

Per la seva banda, la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, 
estableix a l’article 78 que les administracions 
públiques proveiran els llocs de treball mit-
jançant procediments basats en els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Per tot el que s’ha esmentat, a proposta 
de la Subdirecció General de la Inspecció 
d’Educació,

Resolc:

—1 Convocar concurs de mèrits per a la 
selecció de 7 inspectors/res accidentals per 
cobrir, en comissió de serveis, llocs vacants 
a la Inspecció d’Educació, segons la distribu-
ció territorial i d’especialitats preferents que 
s’indiquen:

I =Inspecció Territorial; P= Places; E= Especialitats 
de la Inspecció, segons Decret 266/2000.

I P  E

Barcelona - Ciutat .................0 
Barcelona - Comarques ........2 Educació física
Formació professional específica
Llengües estrangeres
Baix Llobregat - Anoia...........0 
Vallès Occidental ...................0 
Girona ...................................0 

I P  E

Lleida ....................................2 Ciències socials
Llengües estrangeres
Matemàtiques
Tarragona ..............................3 Ciències de la
  naturalesa
Educació artística
Llengua
Matemàtiques
Terres de l’Ebre .....................0 

—2 Aquesta convocatòria es regirà per les 
bases que s’inclouen a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució.

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 
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 recurs potes-
tatiu de reposició, abans del recurs contenciós 
administratiu, davant la secretària general, en 
el termini d’un mes a comptar des 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, 27 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX 1

Bases

1. Requisits de participació
1.1 Podrà prendre part en aquest concurs 

de mèrits, el personal docent que reuneixi els 
següents requisits generals:

a) Estar en possessió del títol de doctor, 
llicenciat, enginyer o arquitecte.

b) Pertànyer a algun dels cossos que inte-
gren la funció pública docent.

c) Acreditar una antiguitat mínima de sis 
anys, com a funcionari de carrera, en algun dels 
cossos que integren la funció pública docent i 
una experiència docent de la mateixa durada. 
A aquests efectes, s’entén com experiència 
docent la prestació de serveis de docència 
directa amb l’alumnat d’un centre i les activitats 
desenvolupades per personal docent en serveis 
i programes educatius i en d’altres unitats de 
l’Administració educativa.

d) Tenir coneixement del català, acreditat 
amb el nivell C o equivalent, o la idoneïtat 
corresponent.

e) Tenir destinació definitiva a Catalunya, 
com a funcionari de carrera.

f) Presentar un Projecte d’Inspecció, d’acord 
amb les característiques que s’esmenten a la 
base 4.1.2.

1.2 Als efectes d’accedir a les places 
convocades de les diferents especialitats de la 
Inspecció, el personal docent haurà de reunir 
algun dels següents requisits específics:
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a) Que l’especialitat docent de l’aspirant es 
correspongui amb l’especialitat de la Inspecció 
a què opta.

b) Que la titulació universitària de l’aspirant 
estigui relacionada amb l’especialitat de la 
Inspecció a què opta.

c) Que l’experiència professional docent de 
l’aspirant, per capacitació o habilitació extra-
ordinària, estigui relacionada amb l’especialitat 
de la Inspecció a què opta.

Per a la correspondència entre les es-
pecialitats dels cossos de professors i de 
mestres amb les especialitats de la Inspecció, 
es tindrà en compte l’Annex-2 de l’Ordre 
ENS/289/2002, de 31 de juliol (DOGC núm. 
3697, de 12.8.2002).

C=Cos de professors d’ensenyament secundari; I= 
Inspecció segons el Decret 266/2000.

C I

Alemany ............................Llengües estrangeres
Anglès ...............................Llengües estrangeres
Biologia i geologia .............Ciències 
 de la naturalesa
Dibuix ................................Educació artística
Economia ..........................Ciències socials
Educació física ..................Educació física
Filosofia .............................Ciències socials
Física i química ..................Ciències 
 de la naturalesa
Francès .............................Llengües estrangeres
Geografia i història ............Ciències socials
Grec ..................................Llengua
Italià ...................................Llengües estrangeres
Llatí ...................................Llengua
Llengua castellana 
i literatura ..........................Llengua
Llengua catalana 
i literatura ..........................Llengua
Llengües oficials 
d’altres C.A. de l’Estat ......Llengua
Matemàtiques ....................Matemàtiques
Música ..............................Educació artística
Portuguès  ........................Llengües estrangeres
Psicologia i pedagogia ......Atenció a la diversitat 
 i orientació
Tecnologia .........................Tecnologia
Especialitats corresponents 
a la formació professional 
específica ..........................Formació
 professional específica

C= Cos de professors tècnics de formació professional; 
I= Inspecció segons el Decret 266/2000.

C I

Totes les especialitats 
d’aquest cos .......................Formació professional
 específica

C= Cos de professors i cos de mestres de taller d’arts 
plàstiques i disseny; I= Inspecció segons el Decret 
266/2000.

C I

Matemàtiques ..............................Matemàtiques
Dret usual ....................................Ciències socials
Totes les altres especialitats  .......Educació 
 artística

C= Cos de professors i cos de catedràtics de música i arts 
escèniques; I= Inspecció segons el Decret 266/2000.

C I

Totes les especialitats.................Educació 
 artística

C= Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; I= 
Inspecció segons el Decret 266/2000.

C I

Català ..................................... Llengua
Espanyol per a estrangers ..... Llengua
Llengües oficials d’altres 
C.A. de l’Estat ........................ Llengua
La resta d’especialitats ........... Llengües 
 estrangeres

C= Cos de mestres; I= Inspecció segons el Decret 
266/2000.

C I

Educació infantil .....................Educació infantil
Audició i llenguatge ................Atenció 
 a la diversitat 
 i orientació
Educació especial ..................Atenció 
 a la diversitat 
 i orientació
Educació primària, anglès ......Llengües 
 estrangeres
Educació primària, 
educació física .......................Educació física
Educació primària, francès .....Llengües 
 estrangeres
Educació primària, música .....Educació artística
Educació primària, 
procedent del cos de 
professors d’EGB, amb 
l’especialitat de ciències 
socials ....................................Ciències socials
Educació primària, 
procedent 
del cos de professors 
d’EGB, amb 
les especialitats de 
filologia o 
llengua castellana ...................Llengua
Educació primària 
procedent del cos de 
professors d’EGB, amb 
les especialitats de filologia 
o llengua catalana ..................Llengua
Educació primària procedent 
del cos de professors d’EGB, 
amb l’especialitat de 
matemàtiques i ciències 
naturals ..................................Matemàtiques i 
 Ciències de la 
 naturalesaa

—2 Sol·licituds de participació i terminis
2.1 Els models de sol·licitud i de declaració 

de mèrits es podran obtenir als serveis territo-
rials del Departament d’Educació o a l’adreça 
d’Internet: http://www.gencat.cat/educacio. 
En tot cas, les sol·licituds es poden presentar 
al registre del Departament d’Educació, als 
seus serveis territorials i en qualsevol de les 
dependències a què es refereix l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, dins del 
termini establert.

En el cas que s’opti per presentar la sol-
licitud en una oficina de correus, es farà en 
un sobre obert per tal que sigui datada i 
segellada pel personal de correus abans de 
ser certificada.

2.2 Cada aspirant podrà presentar-se com 
a candidat a una o més places vacants, de la 
mateixa o de diferents inspeccions territorials, 
sempre i quan es reuneixin els requisits espe-
cífics de l’especialitat corresponent.

Els aspirants indicaran, en la seva sol·licitud 
de participació, les seves preferències dels llocs 
vacants i ordenaran, segons la seva prioritat, 
les places d’Inspecció Territorial i d’especialitat 
a què opten.

2.3 El termini per a la presentació de sol-
licituds per participar en aquest concurs de 
mèrits és de 10 dies hàbils a partir del mateix 
dia de la publicació d’aquesta convocatòria 
en el DOGC.

La sol·licitud s’adreçarà a la Subdirecció 
General de la Inspecció d’Educació (Av. Via Au-
gusta, 202-226, 08023 Barcelona), s’adjuntarà 
la declaració de mèrits amb la documentació 
acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb 
el barem que s’especifica en aquestes mateixes 
bases i també s’adjuntarà el Projecte d’Inspec-
ció esmentat en els requisits de participació.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment les condicions exigides i els 
mèrits al·legats de què hi hagi constància al 
registre informàtic de personal del Departament 
d’Educació.

2.4 A més de presentar la corresponent 
documentació per algun dels mitjans que 
s’indiquen a la base 2.1, l’aspirant trametrà 
per via telemàtica a la Subdirecció General de 
la Inspecció d’Educació: l’imprès de sol·licitud 
de participació en el concurs de mèrits, els 
fulls d’autobaremació dels mèrits i el Projecte 
d’Inspecció. Aquesta tramesa es farà, abans de 
finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, 
tot enviant un missatge electrònic a l’adreça: 
inspeccio_sgie.educacio@gencat.net.

—3 Comissió de selecció
3.1 La selecció entre els aspirants que 

participin en el concurs de mèrits es realitza 
per una comissió de selecció que estarà 
formada per:

La senyora M. Carme Mas Morillas, subdi-
rectora general de la Inspecció d’Educació, que 
la presideix, o persona en qui delegui.

El senyor Alberto del Pozo Ortiz, subdirec-
tor general de Gestió de Personal Docent, o 
persona en qui delegui.

El senyor Ignasi Garcia Plata, inspector en 
cap de la Inspecció Territorial de Barcelona II 
- comarques, o persona en qui delegui.

El senyor Valero Camps Bigorra, inspector 
en cap de la Inspecció Territorial de les Terres 
de l’Ebre, o persona en qui delegui.

La senyora Maria Rodríguez Ferrer, cap 
d’Inspecció adscrita a la Subdirecció General 
de la Inspecció d’Educació, o persona en 
qui delegui.

Els membres de la comissió estaran sub-
jectes a les causes d’abstenció i de recusació 
que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.

3.2 Les funcions de la comissió de se-
lecció són:

a) El desenvolupament del procés selectiu 
d’acord amb el que es disposa en aquesta 
convocatòria.

b) La comprovació del compliment dels 
requisits de participació dels aspirants.

c) La valoració dels mèrits al·legats, del 
Projecte d’Inspecció presentat i del resultat 
de l’entrevista.

d) L’aprovació de la llista d’aspirants selec-
cionats i, si escau, de la llista ordenada d’aspi-
rants no seleccionats, però que hagin superat 
les dues fases del concurs de mèrits.
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e) La resolució de qualsevol circumstància 
no prevista en aquestes bases del concurs 
de mèrits.

3.3 En el desenvolupament de la segona 
fase del concurs, la comissió de selecció podrà 
requerir la participació, amb veu i sense vot, de 
l’inspector en cap, o persona amb qui delegui, 
dels serveis territorials on s’ha de cobrir la 
vacant a la qual opta l’aspirant.

3.4 Les actuacions de la comissió reque-
riran la presència simultània, com a mínim, 
de tres dels seus membres i el seu procedi-
ment d’actuació s’ajustarà a la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

—4 Fases del concurs
El concurs constarà de dues fases.
4.1 En la primera fase la comissió de 

selecció comprovarà per cada aspirant el 
compliment dels requisits de participació exigits 
a les bases d’aquesta convocatòria i procedirà, 
si escau, a comptabilitzar els mèrits segons el 
barem corresponent.

Aquesta primera fase constarà de dues 
parts: valoració de mèrits al·legats per l’as-
pirant i valoració del Projecte d’Inspecció 
presentat.

4.1.1 Primera fase. Primera part.
Els aspirants no podran obtenir més de 10 

punts en aquesta part.
La puntuació mínima requerida per superar 

aquesta part és de 5 punts.
La valoració de mèrits que hagin estat 

acreditats pels aspirants es fa d’acord amb 
el barem següent:

a) Trajectòria professional (màxim 3 punts):
a.1) Per cada any d’experiència docent 

que superi els sis exigits com a requisit de 
participació. A aquests efectes, s’entén com 
experiència docent la prestació de serveis de 
docència directa amb l’alumnat d’un centre 
i les activitats desenvolupades per personal 
docent en serveis i programes educatius i en 
d’altres unitats de l’Administració educativa: 
0,5 punts.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal).

Fotocòpia compulsada del nomenament 
corresponent amb les diligències de presa de 
possessió i de cessament, o bé certificat del 
secretari o del cap de servei de personal dels 
serveis territorials corresponents i/o certificat 
del secretari del centre amb el vistiplau del 
director/a.

En el cas d’experiència docent en centres 
privats caldrà aportar certificat del/de la direc-
tor/a amb el vistiplau de la inspecció.

a.2) Per cada any de servei en llocs de 
treball de l’Administració educativa de nivell 
26 o superior: 0,5 punts.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal).

Certificació del director de serveis.
a.3) Per cada any d’exercici de la funció ins-

pectora, en comissió de serveis: 0,75 punts.
Documents justificatius: (sempre que no 

constin al registre de personal).
Certificació acreditativa de la Subdirecció 

General de la Inspecció, on consti la data de 
presa de possessió i de cessament.

a.4) Per pertànyer al cos de catedràtics d’en-
senyaments secundaris; al cos de catedràtics 
d’escola oficial d’idiomes o al cos de catedràtics 
d’arts plàstiques i disseny: 2 punts.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal).

Fotocòpia compulsada del títol adminis-
tratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o 
diari oficial, en què consti o se li reconegui la 
condició de catedràtic.

b) Exercici de càrrecs directius i de coordi-
nació (màxim 4 punts).

b.1) Per cada any d’exercici del càrrec de 
director/a de centres públics docents o de 
serveis educatius, amb avaluació positiva, quan 
aquesta hagi estat realitzada: 0,75 punts.

b.2) Per cada any d’exercici del càrrec de cap 
d’estudis, de coordinador pedagògic, de secre-
tari, d’administrador, de coordinador d’una aula 
de formació d’adults o anàleg: 0,5 punts.

b.3) Per cada any de servei com a coordina-
dor de cicle en l’educació infantil, en l’educació 
primària o en l’educació secundària obligatòria, 
coordinador d’educació secundària obligatò-
ria, de batxillerat o de formació professional, 
coordinador d’ensenyaments inicials, bàsics, 
per a proves d’accés, d’ensenyament de com-
petències per a la societat de la informació, 
coordinador de riscos laborals, coordinador 
d’informàtica, coordinador de llengua i cohesió 
social, cap de departament didàctic, cap de 
seminari o anàlegs: 0,1 punt.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada dels nomenaments 
corresponents amb les diligències de presa 
de possessió i de cessament o, si escau, 
certificació acreditativa de la continuïtat en 
aquest càrrec durant el curs 2006-2007, o 
bé, certificat del/de la secretari/ària o cap 
del servei de personal dels serveis territorials 
corresponents, en el cas de l’apartat b.1, i 
certificació del/de la secretari/ària del centre 
amb el vistiplau del/de la director/a, en els 
casos b.2 i b.3.

Als efectes de comptabilitzar els anys 
d’exercici o de servei, seran valorats els 
mèrits perfeccionats fins a la finalització del 
curs 2006-07.

Als efectes de poder baremar les fraccions 
inferiors a l’any, els punts pels anys d’experi-
ència indicats en els apartats a) i b) anteriors, 
es dividiran per dotze i s’aplicarà el resultat al 
nombre de mesos acreditats inferiors a l’any.

Un cop acumulats els mesos, no es tindran 
en compte les fraccions inferiors al mes. En el 
resultat de la divisió per dotze i en el càlcul per 
punts, es tindran en compte dos decimals.

c) Preparació científica i didàctica i d’altres 
mèrits (màxim 3 punts).

c.1) Per cada titulació universitària diferent 
a l’exigida per a l’ingrés al cos de la funció 
pública docent des del qual es concursa.

Per cada títol de doctor, de llicenciat, d’ar-
quitecte o enginyer: 1 punt.

Per cada títol de diplomat universitari o 
equivalent: 0,5 punts.

Per cada títol de màster o curs de postgrau 
universitari: 0,2 punts.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal).

Fotocòpia compulsada del corresponent 
títol o, certificació acadèmica en la qual es 
faci constar que s’han cursat i superat totes 
les assignatures o crèdits corresponents al títol 
que es vol acreditar.

En el cas que no es disposi dels documents 
esmentats en el paràgraf anterior, es podrà 
aportar la certificació de l’abonament dels 
drets d’expedició d’aquests títols d’acord amb 

l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, 
de 13.7.1988).

c.2) Pel certificat d’aptitud d’escoles oficials 
d’idiomes: 0,5 punts.

Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada del diploma, certificat 

o títol corresponent.
c.3) Pel certificat D de la Junta Permanent 

de Català o pel certificat d’aptitud de la llengua 
catalana de l’escola oficial d’idiomes o per al-
tres certificats, diplomes, acreditacions o títols 
declarats equivalents per la Direcció General 
de Política Lingüística: 0,5 punts.

Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada del diploma, certificat 

o títol corresponent.
c.4) Pel títol professional de música i/o 

dansa: 0,5 punts
Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada del diploma, certificat 

o títol corresponent.
c.5) Activitats de formació i recerca i pu-

blicacions.
c.5.1) Assistència a cursos.
Assistència a cursos de formació i perfecci-

onament relacionats amb l’especialitat docent 
des de la què s’opta, o amb l’organització 
escolar, les noves tecnologies aplicades a 
l’educació, la didàctica, la psicopedagogia 
o la sociologia de l’educació, convocats per 
les Administracions públiques amb plenes 
competències educatives o per universitats, o 
activitats incloses al pla de formació perma-
nent organitzades per entitats col·laboradores 
amb el Departament d’Educació a partir del 
curs 1989-1990, o activitats reconegudes pel 
Departament d’Educació:

Des de 30 hores i fins a 100 hores: 0,05 
punts

A partir de 100 hores: 0,1 punt.
c.5.2) Per haver impartit cursos
Per cada curs de formació i perfeccionament 

impartit, de les mateixes característiques que 
les indicades a l’apartat anterior:

Des de 30 hores i fins a 100 hores: 0,1 
punt.

A partir de 100 hores: 0,2 punt.
Documents justificatius dels apartats c.4.1) 

i c.4.2):
Certificació acreditativa expedida per l’or-

ganisme o centre corresponent, amb especi-
ficació de les hores de durada.

Als efectes dels apartats c.4.1) i c.4.2) es 
podran acumular els cursos no inferiors a 15 
hores que compleixin els requisits que s’es-
pecifiquen en aquests apartats.

c.5.3) Activitats de recerca i publicacions.
Per activitats de recerca i publicacions de ca-

ràcter pedagògic relacionades amb l’especialitat 
docent des de la què s’opta, o amb l’organització 
escolar, la direcció i gestió de centres, la inspec-
ció educativa, les noves tecnologies aplicades a 
l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la 
sociologia de l’educació: màxim 1 punt

Documents justificatius:
Els exemplars corresponents, que poden 

ser els originals o les fotocòpies completes 
amb la compulsa com a mínim, de les pàgines 
acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si 
escau, de l’ISBN. Els exemplars també poden 
anar acompanyats d’un certificat de l’editorial 
on consti el nombre d’exemplars i que la seva 
difusió ha estat en llibreries comercials.

No caldrà el certificat corresponent quan 
la publicació l’hagi editat el Departament 
d’Educació.
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No seran valorades les publicacions al-
legades per aquest apartat, on no hi figuri 
l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo 
en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, 
de 2 de novembre, així com aquelles en què 
l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions que només es 
donen en format electrònic, es presentarà un 
informe oficial en el qual l’organisme emissor 
certificarà que la publicació apareix en la base 
de dades bibliogràfica. En aquest document 
se n’indicarà la base de dades, el títol de la 
publicació, els autors, la revista, el volum, l’any 
i la pàgina inicial i la final.

Pel que fa als materials publicats en suports 
especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines 
web, etc., caldrà aportar la documentació im-
presa que pugui acompanyar aquests treballs 
de recerca i/o publicacions. Es podran valorar 
com a publicacions que només es donen en 
format electrònic, els treballs realitzats per en-
càrrec específic del Departament d’Educació. 
En aquest cas, l’informe oficial que es requereix 
per acreditar aquest mèrit són els certificats 
emesos per la direcció general que hagi fet el 
corresponent encàrrec. No es podran tenir en 
compte com a publicacions els treballs fets 
públics en webs personals o de centres.

4.1.2 Primera fase. Segona part
Aquesta part consistirà en la valoració del 

Projecte d’Inspecció presentat per l’aspirant. 
La puntuació màxima que es podrà assolir en 
aquesta part és de 10 punts, i la puntuació 
mínima per a superar aquesta part és de 5 
punts.

Aquest Projecte inclourà:
Propostes d’actuació de la Inspecció 

d’Educació des de la vessant generalista que, 
a criteri de l’aspirant, convindria aplicar de 
manera prioritària en un centre educatiu i en 
una zona d’inspecció, amb diversos centres i 
serveis i programes educatius.

Propostes d’actuació de la Inspecció d’Edu-
cació, des de la vessant de l’especialitat a la 
qual opta de manera prioritària.

En ambdós casos, les propostes formulades 
es complementaran amb la concreció d’estra-
tègies per a la seva implementació.

En l’elaboració del Projecte d’Inspecció, 
l’aspirant tindrà en compte l’organització i el 
funcionament de la Inspecció d’Educació, en 
el marc de les funcions i atribucions que li són 
pròpies, d’acord amb la normativa vigent.

El Projecte d’Inspecció haurà de presentar-
se per duplicat i tindrà una extensió màxima 
de 12 pàgines, en format DIN-A4, escrites per 
una sola cara, d’un interlineat d’1,5 espais, 
i amb un cos de lletra de 12 punts, sense 
comprimir.

4.1.3 Superació de la primera fase.
Per superar la primera fase del concurs de 

mèrits, els aspirants hauran d’assolir un mínim 
de 5 punts en la primera part, corresponent a 
la valoració de mèrits al·legats, i un mínim de 
5 punts en la segona part, corresponent a la 
valoració del Projecte d’Inspecció.

La puntuació màxima de la primera fase 
és de 20 punts.

Els aspirants que superin aquesta primera 
fase, passaran a la segona fase.

4.2 Segona fase.
En la segona fase, la comissió valorarà 

el resultat de l’entrevista efectuada a cada 
aspirant.

En l’entrevista es podran plantejar a l’aspirant 
qüestions relacionades amb el seu currícu-

lum professional i amb l’exercici de la funció 
inspectora. També se li podrà demanar que 
manifesti la seva opinió sobre la resolució de 
determinats supòsits pràctics que se li puguin 
plantejar per part de la comissió.

En la valoració d’aquesta segona fase, la 
comissió de selecció tindrà en compte l’ade-
quació de l’aspirant al perfil professional que 
com a inspector/a haurà de desenvolupar.

Per superar aquesta segona fase és ne-
cessari assolir un mínim de 5 punts i la seva 
puntuació màxima serà de 10 punts.

—5 Procediment
Finalitzat el termini de presentació de sol-

licituds, la Subdirecció General de Personal 
Docent facilitarà informació a la comissió de 
selecció sobre el compliment dels requisits 
dels aspirants i sobre les dades que consten al 
registre de personal, als efectes de la valoració 
de mèrits al·legats pels aspirants, d’acord amb 
el barem de la base 4.1.1.

Un cop valorats els mèrits al·legats, la co-
missió de selecció farà pública la puntuació 
provisional assolida pels aspirants en aquesta 
part de la primera fase. Un cop resoltes les 
possibles reclamacions i després de la valoració 
del Projecte d’Inspecció presentat, la comissió 
de selecció farà pública la llista d’aspirants que 
han superat la primera fase.

La comissió de selecció convocarà als 
aspirants que superin la primera fase a l’en-
trevista individual.

Els aspirants disposaran d’un termini de 
48 hores per tal de presentar possibles recla-
macions a la baremació dels seus mèrits en 
cadascuna de les fases del concurs.

—6 Puntuació final dels aspirants
La puntuació final de cada aspirant serà la 

suma de les puntuacions assolides en cadas-
cuna de les fases del concurs.

Finalitzada la segona fase i resoltes les pos-
sibles reclamacions, la comissió de selecció 
farà pública la llista d’aspirants que han superat 
les dues fases del concurs de mèrits, ordenats 
de major a menor puntuació final.

En cas d’empat de les puntuacions finals, 
aquest es dirimirà atenent successivament els 
següents criteris:

Major puntuació assolida en la segona 
fase.

Major puntuació assolida en la valoració 
del Projecte d’Inspecció (segona part de la 
primera fase).

Major puntuació assolida en la valoració de 
mèrits (primera part de la primera fase).

Major puntuació assolida en cadascun dels 
apartats de valoració de mèrits de la primera 
fase, en l’ordre que aquests apareixen en les 
bases de la convocatòria.

—7 Selecció d’aspirants
Els aspirants per a ocupar llocs vacants a la 

Inspecció d’Educació, en comissió de serveis, 
seran seleccionats seguint l’ordre de la llista de 
major a menor puntuació final, elaborada per la 
comissió de selecció, i tenint en compte l’ordre 
de preferència dels llocs vacants a la Inspecció 
Territorial i les especialitats de la Inspecció a 
les quals opten i que hagin fet constar en la 
seva sol·licitud de participació.

Els seleccionats seran nomenats Inspec-
tors/res accidentals, en comissió de serveis, 
i prendran possessió del lloc amb efectes 
des de la data que s’indiqui en la Resolució 
corresponent.

Amb aquesta finalitat la comissió de selec-
ció elevarà la llista d’aspirants seleccionats 
al subdirector general de Plantilles, Provisió 
i Nòmines, qui emetrà la resolució definitiva 
del concurs. Aquesta resolució es farà pública 
en els taulers d’anuncis dels serveis territo-
rials i dels serveis centrals del Departament 
d’Educació.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
podran 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 
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 recurs po-
testatiu de reposició, abans del recurs con-
tenciós administratiu, davant el subdirector 
general de Plantilles, Provisió i Nòmines del 
Departament d’Educació, en el termini d’un 
mes a comptar des 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.

—8 Llista d’expectativa per a la cobertura 
de vacants posteriors.

Finalitzat aquest concurs de mèrits, i amb la 
finalitat que aquesta s’utilitzi per tal de cobrir 
amb caràcter accidental futures vacants que 
puguin produir-se a la Inspecció d’Educació, 
es confeccionarà una llista d’expectativa amb 
els aspirants que no havent obtingut plaça, 
hagin superat les dues fases del concurs 
de mèrits.

En ocasió de vacants produïdes al llarg del 
proper curs, i fins a la propera convocatòria de 
concurs-oposició per a l’accés a places del cos 
d’Inspectors d’Educació, aquests nous llocs 
vacants es cobriran pels aspirants que formin 
part de la llista d’expectativa, tot seguint l’ordre 
de prelació de la puntuació final obtinguda en el 
present concurs de mèrits i tenint en compte la 
preferència, manifestada pels interessats, d’ocu-
par llocs vacants en les diferents Inspeccions 
Territorials i especialitats de la Inspecció.

(07.178.101)

RESOLUCIÓ EDU/2024/2007, de 28 de juny, 
per la qual es resol la convocatòria pública per 
a la concessió d’ajuts a grups d’alumnes que 
cursen ensenyaments postobligatoris en cen-
tres d’ensenyament secundari de Catalunya, 
per a la realització de pràctiques en empreses 
o institucions d’altres països.

Atesa la proposta de la comissió de se-
lecció dels projectes presentats, constituïda 
de conformitat amb el que disposa la base 6 
de l’annex 1 de l’Ordre EDC/162/2006, de 4 
d’abril, que aprova les bases reguladores per 
a la concessió d’ajuts a grups d’alumnat que 
cursa ensenyaments postobligatoris en centres 
d’ensenyament secundari de Catalunya, per 
a la realització de pràctiques en empreses o 
institucions d’altres països (DOGC núm. 4612, 
d’11.4.2006);
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Fent ús de la delegació per resoldre aquesta 
convocatòria, de conformitat amb l’article 7 de 
la Resolució EDU/1087/2007, de 12 d’abril, de 
convocatòria dels ajuts corresponents a les 
pràctiques realitzades durant l’any 2007,

Resolc:

Concedir els ajuts convocats per la Resolu-
ció EDU/1087/2007, de 12 d’abril, als grups 
d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris 
dels centres d’ensenyament secundari de 
Catalunya que es detallen a l’annex d’aquesta 
Resolució, per a la realització de pràctiques en 
empreses o institucions d’altres països, per un 
import total de 968.456,94,00 euros, dels quals 
850.000,00 euros es finançaran a càrrec de la 
posició pressupostària D/480130300/4250, i 
118.456,94,00 euros, a càrrec de la posició 
pressupostària D/480130300/4250, del fons 
061 i de l’òrgan gestor EN05, del pressupost 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2006, 
prorrogat per al 2007.

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 el director 
general d’Ensenyaments Professionals, Artís-
tics i Especialitzats, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 116 
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, o 
qualsevol altre que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de juny de 2007

p. d. (Resolució de 12.4.2007,
DOGC de 19.4.2007)

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

ANNEX

Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 18.428,00 euros (projecte 1).

Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 8.753,00 euros (projecte 2).

Centre: ECA de Santa Coloma de Farners.
Municipi: Santa Coloma de Farners.
Núm. de codi: 17004992.
Import: 6.898,00 euros.

Centre: Eixample Clinic.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08065691.
Import: 5.311,00 euros.

Centre: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08009260.
Import: 37.776,00 euros.

Centre: Esc. Prof. Salesiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014279.
Import: 6.260,00 euros.

Centre: Esc. Viticultura i Enologia M. Rossell 
i Domènech.
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Núm. de codi: 08043498.
Import: 1.380,00 euros (projecte 1).

Centre: Esc. Viticultura i Enologia M. Rossell 
i Domènech.
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Núm. de codi: 08043498.
Import: 3.501,00 euros (projecte 2).

Centre: Escola de Capacitació Agrària.
Municipi: Amposta.
Núm. de codi: 43000330.
Import: 2.836,00 euros.

Centre: IES Abat Oliba.
Municipi: Ripoll.
Núm. de codi: 17005704.
Import: 14.411,00 euros.

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 7.088,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 8.108,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 7.205,00 euros.

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 8.406,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.691,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 5.204,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 7.280,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 19.349,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Carles Vallbona.
Municipi: Granollers.
Núm. de codi: 08043644.
Import: 13.904,00 euros.

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 21.856,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 21.616,00 euros (projecte 2).

Centre: IES d’Horticultura i Jardineria.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43007385.
Import: 25.219,00 euros.

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 15.160,00 euros (projecte 1).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 14.000,00 euros (projecte 2).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 4.803,00 euros (projecte 3).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 8.406,00 euros (projecte 4).

Centre: IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran.
Municipi: Les.
Núm. de codi: 25006148.
Import: 5.657,00 euros.

Centre: IES de La Sénia.
Municipi: la Sénia.
Núm. de codi: 43006681.
Import: 4.231,00 euros (projecte 1).

Centre: IES de La Sénia.
Municipi: la Sénia.
Núm. de codi: 43006681.
Import: 5.816,00 euros (projecte 2).

Centre: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 3.869,00 euros.

Centre: IES de Sant Feliu de Guíxols.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Núm. de codi: 17003318.
Import. 13.260,00 euros.

Centre: IES de Vic.
Municipi: Vic.
Núm. de codi: 08031022.
Import: 4.728,00 euros.

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant 
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 4.448,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant 
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 14.592,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant 
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 11.000,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant 
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 9.896,00 euros (projecte 4).
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Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant 
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 4.100,00 euros (projecte 5).

Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Cambrils.
Núm. de codi: 43007038.
Import: 3.635,00 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 25.500,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 25.780,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 8.292,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 8.436,00 euros (projecte 4).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25005442.
Import: 13.210,00 euros.

Centre: IES Gallecs.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08054034.
Import: 10.928,00 euros.

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 10.319,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 10.319,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Josep Lladonosa.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006495.
Import: 5.984,00 euros.

Centre: IES La Bisbal.
Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Núm. de codi: 17007300.
Import: 15.479,00 euros.

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 10.319,00 euros (projecte 1).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 7.332,00 euros (projecte 2).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 8.384,00 euros (projecte 3).

Centre: IES La Pineda.
Municipi: Badalona.
Núm. de codi: 08001421.
Import: 8.800,00 euros.

Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 14.972,00 euros.

Centre: IES Les Vinyes.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08034643.
Import: 3.858,00 euros.

Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 8.640,00 euros.

Centre: IES Mediterrània.
Municipi: Castelldefels.
Núm. de codi: 08047480.
Import: 14.857,50 euros.

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 10.352,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Meridiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 11.040,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Mollerussa.
Municipi: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003202.
Import: 5.159,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Mollerussa.
Municipi: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003202.
Import: 16.500,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Montilivi.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001735.
Import: 11.609,00 euros.

Centre: IES Montserrat Miró i Vila.
Municipi: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021788.
Import: 9.025,44 euros.

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 7.094,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 9.666,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 12.899,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 11.056,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 11.820,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 652,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 8.178,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 8.406,00 euros (projecte 4).

Centre: IES Provençana.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08019401.
Import: 12.009,00 euros.

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 11.896,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 26.420,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 7.980,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Serrallarga.
Municipi: Blanes.
Núm. de codi: 17005662.
Import: 14.411,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Serrallarga.
Municipi: Blanes.
Núm. de codi: 17005662.
Import: 6.338,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Vall d’Hebron.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08052700.
Import: 7.094,00 euros.

Centre: Igualada.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019551.
Import: 9.674,00 euros (projecte 1).

Centre: Igualada.
Municipi: Igualada.
Núm. de codi: 08019551.
Import: 10.365,00 euros (projecte 2).

Centre: Jaume Viladoms.
Municipi: Sabadell.
Núm. de codi: 08035805.
Import: 11.148,00 euros.

Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 9.674,00 euros.

Centre: Les Heures.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002775.
Import: 11.056,00 euros.

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 8.922,00 euros (projecte 1).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 7.435,00 euros (projecte 2).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 6.449,00 euros (projecte 3).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 8.922,00 euros (projecte 4).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 8.922,00 euros (projecte 5).
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Centre: Prat.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013767.
Import: 11.949,00 euros.

Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 11.537,00 euros (projecte 1).

Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 4.229,00 euros (projecte 2).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 7.435,00 euros (projecte 1).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 6.449,00 euros (projecte 2).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 6.449,00 euros (projecte 3).

Centre: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08025137.
Import: 11.747,00 euros.

(07.179.012)

RESOLUCIÓ EDU/2043/2007, de 27 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 a 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 
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, 27 de juny de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006,  
de 21.12.2006, DOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació a Girona

Comarca: Gironès.
Municipi: Celrà.
Unitat de població: Celrà.
Codi de centre: 17008471.
Adreça: c. dels Països Catalans, s/n.
Denominació específica actual: Celrà.
Nova denominació específica: Les Falgueres.

Serveis Territorials d’Educació a Lleida

Comarca: Segarra.
Municipi: Cervera.
Unitat de població: Cervera.
Codi de centre: 25009095.
Adreça: av. Mil·lenari de Catalunya, 20.
Denominació específica actual: Cervera.
Nova denominació específica: Les Savines.

(07.166.131)

RESOLUCIÓ EDU/2044/2007, de 27 de juny, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un institut d’educació secundària 
de Vidreres.

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 IES 
de Vidreres, amb codi 17006824, ubicat al c. 
de l’Institut, s/n, de Vidreres (Selva), la nova 
denominació específica Vidreres.

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, 27 de juny de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006,  
de 21.12.2006, DOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(07.166.130)

RESOLUCIÓ EDU/2045/2007, de 27 de juny, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un col·legi d’educació infantil i 
primària de Sant Andreu de la Barca.

D’acord amb la sol·licitud presentada per 
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi 
d’educació infantil i primària per atribuir-li una 
nova denominació específica, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat 
que el centre compleix 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 al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Sant Andreu de la Barca II, amb codi 
08063758, ubicat a l’av. de la Constitució/av. 
de Pau Negre, de Sant Andreu de la Barca 
(Baix Llobregat), la nova denominació espe-
cífica Can Salvi.

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.
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Barcelona, 27 de juny de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006,  
de 21.12.2006, DOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(07.169.129)

RESOLUCIÓ EDU/2049/2007, de 2 de juliol, 
de citació a termini d’interessats en el recurs 
contenciós administratiu núm. 209/2007, inter-
posat pel senyor Antonio Gallardo Vera.

En compliment del que ha ordenat el 
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 
Barcelona (Ronda Universitat, 18) en el recurs 
contenciós administratiu núm. 209/2007, inter-
posat pel senyor Antonio Gallardo Vera;

D’acord amb el que disposa l’article 49 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se 
davant el Jutjat esmentat, en el termini de nou 
dies a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles 
interessats en el recurs contenciós adminis-
tratiu 209/2007, interposat contra la resolució 
del director dels Serveis Territorials a Barcelona 
I (ciutat) relativa a la impugnació del procés 
electoral per a la renovació del consell escolar 
del CEIP Sagrada Família de Barcelona.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a termi-
ni mitjançant la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 2 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.176.080)

RESOLUCIÓ EDU/2050/2007, de 15 de juny, 
per la qual s’autoritza la modificació de l’au-
torització d’obertura del centre docent privat 
La Salle, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat La Salle, de Tarragona, en petició d’au-
torització de modificació 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 for-

mació professional del sistema educatiu; l’annex 
V del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel 
qual es desenvolupen 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 La Salle, 
amb codi 43003537, de Tarragona, per amplia-
ció de la capacitat, en els termes següents:

Educació infantil de segon cicle: ampliació de 
6 a 9 unitats i de 150 a 221 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: amplia-
ció de 12 a 16 unitats i de 360 a 480 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.

Tarragona, 15 de juny de 2007

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

Zacarias Henar Moros
Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 9 unitats 

amb capacitat per a 221 llocs escolars.
Educació primària: 24 unitats amb capacitat 

per a 600 llocs escolars.
Educació secundaria obligatòria: 16 unitats 

amb capacitat per a 480 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 

140 llocs escolars en la modalitat d’humanitats 
i ciències socials, i 4 unitats amb capacitat 
per a 140 llocs escolars en la modalitat de 
ciències i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins a la seva 
extinció: 4 unitats amb capacitat per a 140 
llocs escolars en la modalitat d’humanitats i 
ciències socials, 2 unitats amb capacitat per 
a 70 llocs escolars en la modalitat de ciències 
de la naturalesa i de la salut, i 2 unitats amb 
capacitat per a 70 llocs escolars en la modalitat 
de tecnologia.

Formació professional de grau superior:
Sistemes de telecomunicació i informà-

tics: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

Administració de sistemes informàtics: 2 uni-
tats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

(07.156.174)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obra (exp. 1633/07).

—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: 1633/07.

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

ració de filtracions en les façanes de l’edifici 
de la Via Augusta 202-226 de Barcelona, 
seu dels serveis centrals del Departament 
d’Educació.

b) Termini d’execució: 4 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
30 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: 175.621,39 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 9, 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.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 45 punts.
b) Reducció de termini: fins a 40 punts.
c) Programa de treball: fins a 15 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. 3178/93.400.69.00
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:
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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 presen-
tació 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, 22 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.176.011)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de dos contractes d’obres (exp. 1314/07 i 
1730/07).

—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: 3 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies naturals 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’adjudicació.

—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: 93.400.69.00 - 93.551.69.00 
Ext. 3178

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, 25 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1314/07.
b) Objecte del contracte: obres de tanca-

ment planta baixa 1ª fase a l’EOI II de Vall 
d’Hebron de Barcelona (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 98.038,24 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.

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.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1730/07.
b) Objecte del contracte: obres d’escala 

d’emergència (1a fase) al CEIP Calvet d’Estrella 
de Sabadell (Vallès Occidental).

c) Pressupost de licitació
Import total: 72.000,01 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.

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

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.

(07.177.010)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del 
contracte d’obres d’acabament de finestres 
d’alumini i d’instal·lació d’ascensor a l’IES 
Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat) (exp. 1057/07).

—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: 1057/07.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: d’obres d’aca-

bament de finestres d’alumini i d’instal·lació 
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ascensor a l’IES Estany de la Ricarda del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat).

b) Termini d’execució: 4 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

—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: 174.717,33 euros, IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup complet, ca-

tegoria d i Grup J, subgrup 1, categoria c.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

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

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

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

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

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i 

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals 

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

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

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

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data d’imposició de 
la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 

mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
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, 2 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.184.061)

ORDRE EDU/236/2007, de 3 de juliol, per 
la qual es modifiquen els preus públics dels 
serveis prestats a les llars d’infants de titularitat 
del Departament d’Educació i se n’aprova 
el barem per a les bonificacions per al curs 
2007-2008.

Atès que als serveis d’escolarització i men-
jador de les llars d’infants del Departament 
d’Educació els és aplicable l’article 22 de la 
Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, i 
d’acord amb l’article 23 de la Llei esmentada, 
sobre la creació, la modificació i la derogació 
dels preus públics;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Ordeno:

Article 1
Modificar els preus públics dels serveis 

prestats a les llars d’infants de titularitat del 
Departament d’Educació per al curs 2007-
2008, que queden establerts de la manera 
següent:

Per la utilització dels serveis de la llar d’in-
fants: 163,00 euros/mes.

Per la utilització dels serveis de la llar 
d’infants exclòs el servei de menjador: 75,00 
euros/mes.

Article 2
El preu públic serà exigible en iniciar-se la 

prestació del servei.

Article 3
Quan un infant abonat al servei de menjador 

no l’utilitzi, se li descomptarà de la liquidació del 

mes següent la quantitat d’1,50 euros per cada 
dia lectiu que no hagi utilitzat el servei, o la part 
proporcional corresponent d’aquesta quantitat 
si gaudeix d’alguna bonificació. Quan aquesta 
no utilització del servei de menjador es doni 
en el mes de juny, únicament es consideraran 
les baixes del servei de menjador que s’hagin 
produït fins al 13 de juny.

Article 4
Aprovar les bonificacions dels preus públics 

dels serveis prestats a les llars d’infants per al 
curs 2007-2008 d’acord amb el barem esta-
blert segons el procediment següent:

a) En el cas que l’infant estigui integrat en 
una unitat familiar, es calcularà la suma dels 
ingressos anuals que per qualsevol concepte 
percebi la unitat familiar de l’infant. A aquests 
efectes, s’entén per unitat familiar la formada 
pels cònjuges no separats legalment o una altra 
relació estable anàloga i els fills menors de 18 
anys i els majors d’aquesta edat que tinguin 
la condició legal de persona disminuïda, o bé 
la formada pel pare o la mare que tinguin la 
representació legal i els fills que reuneixin els 
requisits anteriors.

El total d’ingressos es dividirà entre el nom-
bre total de membres de la unitat familiar per 
determinar-ne la base de càlcul anual.

b) En el cas que l’infant no estigui integrat 
en una unitat familiar, es calcularà la suma dels 
ingressos anuals que per qualsevol concepte 
percebi la unitat familiar del subjecte obligat 
al pagament, inclosos els que l’infant pugui 
percebre.

En aquest cas, el total d’ingressos es dividirà 
entre el nombre total de membres de la unitat 
familiar, inclòs l’infant, per determinar la base 
de càlcul anual.

Tenint en compte l’interval de la base de 
càlcul on es trobi el subjecte obligat a paga-
ment, s’aplicaran sobre el preu del servei les 
bonificacions següents:

Interval primer:
Base de càlcul anual: fins a 4.000,00 

euros.
Import mensual a pagar: 0,00 euros.
Exempció.

Interval segon:
Base de càlcul anual: de 4.000,01 a 

5.325,00 euros.
Import mensual a pagar: preu del servei 

x 0,50.
Bonificació: 50%.
Aquesta bonificació no és acumulable a la 

que preveu l’article 7 per a les famílies nom-
broses de categoria general.

A partir de 5.325,01 euros no hi haurà 
bonificació.

Article 5
La bonificació sobre els preus públics dels 

serveis que presten les llars d’infants del 
Departament d’Educació establerts a l’article 
1 d’aquesta Ordre es podrà sol·licitar al llarg 
de tot el curs escolar 2007-2008.

La persona responsable de la direcció de 
la llar d’infants trametrà als serveis territorials 
corresponents del Departament d’Educació 
la llista de les propostes de bonificació, amb 
especificació del nom de la persona sol·licitant, 
el de la persona beneficiària, la base de càlcul 
anual i el tipus de bonificació proposat. A 
aquesta relació s’hi adjuntaran les sol·licituds i 
la documentació justificativa corresponents.
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El/la director/a dels serveis territorials del 
Departament d’Educació, amb els informes 
previs que escaiguin, resoldrà les sol·licituds i 
notificarà la resolució a les persones interes-
sades per mitjà de la persona responsable de 
la direcció de la llar d’infants corresponent. A 
la resolució es farà constar el tipus de boni-
ficació aprovat.

Article 6
Contra les resolucions del/de la director/a 

dels serveis territorials del Departament d’Edu-
cació relatives a la concessió o denegació 
de bonificacions es podrà interposar, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de la resolució esmentada, 
recurs d’alçada davant el director general de 
Recursos del Sistema Educatiu, d’acord amb 
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.

Article 7
Sens perjudici del que estableix l’article 

anterior, a l’alumnat que utilitzi aquest servei 
li seran d’aplicació les exempcions i bonifica-
cions següents:

L’exempció del preu públic per als infants amb 
un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

L’exempció del preu públic per als membres 
de famílies nombroses classificades en la 
categoria especial, i una bonificació del 50% 
per als de categoria general.

L’exempció del preu públic per a les vícti-
mes d’actes terroristes, així com per als seus 
cònjuges i els seus fills.

El reconeixement d’aquestes exempcions 
i bonificacions el farà la persona responsable 
de la direcció de la llar en el moment en què 
s’acrediti documentalment aquesta situació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà 
de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.184.004)

RESOLUCIÓ EDU/2025/2007, de 20 de 
juny, per la qual s’autoritza la modificació de 
l’autorització d’obertura del centre Barrufet, 
de Torroella de Montgrí.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre Barrufet, de Torroella 
de Montgrí, en petició d’autorització de mo-
dificació dels ensenyaments, 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 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 d’autorització 
d’obertura del centre Barrufet, de Torroella de 
Montgrí, amb codi 17006587, per modificació 
dels ensenyaments, en els termes següents:
Ensenyaments que se suprimeixen:

Llar d’infants.
Educació infantil de segon cicle.
Ensenyaments que s’amplien:
Educació infantil de primer cicle: 7 unitats i 

104 llocs escolars.
Denominació genèrica: llar d’infants pri-

vada.

—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.

Girona, 20 de juny de 2007

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

Andreu Otero Triola
Director dels Serveis Territorials
a Girona

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 7 unitats 

amb capacitat per a 104 llocs escolars.

(07.159.111)

RESOLUCIÓ EDU/2042/2007, de 27 de juny, 
per la qual s’implanten determinats ensenya-
ments a aules de formació de persones adultes 
per al curs 2007-2008.

Atesos la Llei 3/1991, de 18 de març, de for-
mació d’adults i el Decret 213/2002, d’1 d’agost, 
pel qual s’estableix l’ordenació curricular de la 
formació bàsica de les persones adultes;

A proposta de la Direcció General d’En-
senyaments Professionals, Artístics i Espe-
cialitzats,

Resolc:

Implantar els ensenyaments del cicle d’edu-
cació secundària, que es podran impartir a 
partir del curs 2007-2008, en les aules de 
formació de persones adultes que es detallen 
a l’annex d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en 

el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la seva notificació, de conformitat amb el 
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva notificació, 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, 27 de juny de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, 
de 21.12.2006, dOGC de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Codi: 17008389.
Centre: Aula de Formació d’Adults La Selva.
Adreça: pg. de Sant Sebastià, 91.
Localitat: Sta. Coloma de Farners.
CP: 17430.
Ensenyament: cicle d’educació secundària.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi: 25008625.
Centre: Aula de Formació d’Adults Molle-
russa.
Adreça: c. d’Arbeca, 34 (Edifici Escola de 
Música).
Localitat: Mollerussa.
CP: 25230.
Ensenyament: cicle d’educació secundària.

Codi: 25008595.
Centre: Aula de Formació d’Adults Tàrrega.
Adreça: c. de Comabruna, 9 (El Carmel).
Localitat: Tàrrega.
CP: 25300.
Ensenyament: cicle d’educació secundària.

(07.169.132)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de servei de neteja i cuina de tres 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya (exp. 3647/07).

—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: 3647/07.

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

i cuina de tres llars d’infants de titularitat de 
la Generalitat de Catalunya.
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Lot 1: L’Airet.
Lot 2: El Tren.
Lot 3: La Pomera.
b) Termini d’execució: de l’1 de setembre 

de 2007 al 31 d’agost de 2008, exceptuant 
el període comprés entre el 16 de juliol i el 
31 d’agost.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 423.150,00 euros, IVA 

inclòs, condicionat a l’aprovació de l’Acord de 
Govern de despesa pluriennal i desglossat en 
les següents anualitats i lots:

Any 2007: 161.200,00 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 261.950,00 euros, IVA inclòs.
Lot 1 (L’Airet): 120.750,00 euros, IVA 

inclòs.
Lot 2 (El Tren): 120.750,00 euros, IVA 

inclòs.
Lot 3 (La Pomera): 181.650,00 euros, IVA 

inclòs.

—5 Garanties
Provisional: del 2% de l’import de licitació. 

No es requereix a les empreses que licitin a 
un únic lot o en cas que licitin a més d’un lot, 
si l’import de licitació és inferior a 244.760,00 
euros, IVA inclòs.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació:
- grup U, subgrup 1, categoria C (en el 

cas que es liciti per un import anual igual 
o superior a 300.000,00 euros i inferior a 
600.000,00 euros).

- grup U, subgrup 1, categoria B (en el 
cas que es liciti per un import anual igual 
o superior a 150.000,00 euros i inferior a 
300.000,00 euros).

Les empreses estrangeres comunitàries no 
classificades hauran de presentar els docu-
ments acreditatius de solvència econòmica, 
financera i tècnica que figuren a l’apartat F 
del quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives. L’empresa ha de 
demostrar que té una xifra de negocis global 
anual en el curs dels últims tres exercicis d’un 
mínim de 423.150,00 euros anuals.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 50 punts.
b) Forma de realització del servei: fins a 30 

punts, desglossat en els següents punts:
- mecanismes de supervisió dels treballs: 

fins a 15 punts.
- altres elements oferts de major qualitat: 

fins a 15 punts.
c) millores tècniques: fins a 20 punts, des-

glossat en els següents punts:
- prestacions addicionals: fins a 10 punts.
- major freqüència de les operacions: 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 - 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: 7 d’agost de 

2007. En el cas de que la publicació de l’anunci 
al DOGC i al BOE sigui posterior al 23 de juliol 
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. Es 
fa constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte 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 7 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: 10 d’agost de 2007 amb el condi-

cionament del punt 9.a) d’aquest anunci. 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.

—12 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE: 
29 de juny de 2007.

Barcelona, 2 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.183.110)

ORDRE EDU/238/2007, de 27 de juny, per 
la qual es modifiquen els preus públics dels 
serveis d’ensenyament de música i de dansa 
als col·legis d’educació primària i artística per 
al curs 2007-2008.

Atès que als serveis d’ensenyaments de 
música i de dansa que preveu l’article 48.3 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, els és d’aplicació l’article 22 de 
la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes 
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
i d’acord amb l’article 23 de la Llei esmentada 
sobre la creació, la modificació i la derogació 
dels preus públics;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Ordeno:

Article 1
1.1 Modificar el preu públic pel servei d’en-

senyament de música als col·legis d’educació 
primària i artística previstos a la disposició 
addicional 6 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.

1.2 Fixar en 582,00 euros, el preu públic 
d’utilització del servei públic d’ensenyament de 
música als alumnes escolaritzats en aquests 
centres, per al curs 2007-2008.

Article 2
2.1 Modificar el preu públic pel servei d’en-

senyament de dansa als col·legis d’educació 
primària i artística previstos a la disposició 
addicional 6 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.

2.2 Fixar en 390,00 euros, el preu públic 
d’utilització del servei públic d’ensenyament 
de dansa als alumnes escolaritzats en aquests 
centres per al curs 2007-2008.

Article 3
Els preus públics seran exigibles abans de 

la prestació del servei.
No obstant això, es pot fraccionar el paga-

ment dels preus públics en tres terminis d’una 
tercera part cadascun. El primer termini es farà 
efectiu abans de la matriculació de l’alumne, 
el segon termini es farà efectiu abans del 31 
de desembre, i el tercer termini es farà efectiu 
abans del 31 de març del corresponent curs 
acadèmic.

Article 4
A l’alumnat que utilitzi aquest servei li seran 

d’aplicació les exempcions i bonificacions 
següents:

L’exempció del preu públic per a les perso-
nes amb un grau mínim de minusvalidesa del 
33%, sempre que es matriculin per primera 
vegada al curs.

L’exempció del preu públic per als membres 
de famílies nombroses classificades en la 
categoria especial, i una bonificació del 50% 
per als de categoria general.

L’excempció del preu públic per a les vícti-
mes d’actes terroristes, així com per als seus 
cònjuges i els seus fills.

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b) de 
la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de 
l’autonomia de gestió econòmica dels centres 
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docents públics no universitaris de la Gene-
ralitat de Catalunya, els ingressos obtinguts 
d’acord amb aquesta Ordre s’ingressaran al 
compte corrent del centre docent i seran ges-
tionats pel centre pels procediments previstos 
a la Llei 4/1988, esmentada, i la normativa 
que la desplega.

Barcelona, 27 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.170.069)

RESOLUCIÓ EDU/2085/2007, de 27 de juny, 
per la qual se suprimeix la zona escolar rural 
Vinyes Verdes, de la Beguda Alta.

La continua modificació de les necessitats 
dels serveis d’escolarització aconsella adequar 
les estructures educatives a la canviant realitat 
social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat convenient 
la supressió de la zona escolar rural Vinyes 
Verdes, de la Beguda Alta.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents consells 
escolars dels col·legis d’educació infantil i pri-
mària que integren aquesta zona escolar rural 
i segons amb el que s’estableix a l’article 49 
del Reglament orgànic dels centres docents 
públics que imparteixen educació infantil i pri-
mària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de 
juny (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Article 1
Suprimir la zona escolar rural Vinyes Ver-

des, amb codi 08056808, de la Beguda Alta 
(Masquefa), comarca de l’Anoia.

Article 2
Els afectes acadèmics i administratius són 

des de la fi del curs escolar 2006-2007.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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, 27 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.169.003)

RESOLUCIÓ EDU/2097/2007, de 27 de juny, 
per la qual es modifica la composició de la 
zona escolar rural Alt Segrià, de Benavent 
de Segrià.

La contínua modificació de les necessitats 
dels serveis d’escolarització, aconsella adequar 
les estructures educatives a la canviant realitat 
social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural 
Alt Segrià.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents consells 
escolars dels col·legis d’educació infantil i 
primària afectats, i segons el que s’estableix 
a l’article 49 del Reglament orgànic dels 
centres docents públics que imparteixen 
educació infantil i primària, aprovat pel Decret 
198/1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218, 
de 14.6.1996);

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona es-

colar rural Alt Segrià, amb codi 25008145, 
de Benavent de Segrià (Segrià), en el sentit 
següent:

El CEIP Sant Joan, codi 25001096, de 
Benavent de Segrià, deixa de fomar part de 
la zona escolar rural.

El CEIP de Vilanova de Segrià, codi 
25005065, passa a ser la nova seu de la 
zona escolar rural.

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i 

administratius des de l’inici del curs escolar 
2007-2008.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.169.004)

RESOLUCIÓ EDU/2098/2007, de 27 de juny, 
per la qual es crea una zona escolar rural a 
la Colònia Valls de Torroella (Sant Mateu de 
Bages).

La continua modificació de les necessitats 
dels serveis d’escolarització, aconsellen ade-
quar les estructures educatives a la canviant 
realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conveni-
ent la creació d’una nova zona escolar rural 
a la Colònia Valls de Torroella (Sant Mateu 
de Bages).

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels consells escolars dels 
col·legis d’educació infantil i primària que 
integren aquesta zona escolar rural i segons 
el que s’estableix a l’article 49 del Reglament 
orgànic dels centres docents públics que im-
parteixen educació infantil i primària, aprovat 
pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC 
núm. 2218, de 14.6.1996);

A proposta de la Direcció General Recursos 
del Sistema Educatiu,

Resolc:

Article 1
Crear la zona escolar rural el Cardener, 

amb codi 08068197, amb seu al col·legi 
d’educació infantil i primària Sant Esteve, amb 
codi 08038089, ubicat al c. de l’Església, s/n, 
de la Colònia Valls de Torroella (Sant Mateu 
de Bages).

Aquesta zona escolar rural la integren els 
centres següents:

CEIP Sant Esteve, amb codi 08038089, 
de la Colònia Valls de Torroella (Sant Mateu 
de Bages).

CEIP Joan de Palà, amb codi 08015612, 
de la Coromina (Cardona).

Article 2
Els afectes acadèmics i administratius es 

consideraran des de l’inici del curs escolar 
2007-2008.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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 
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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, 27 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.169.012)

RESOLUCIÓ EDU/2099/2007, de 27 de juny, 
per la qual se suprimeixen, es modifiquen i es 
creen determinades zones escolars rurals a la 
comarca del Priorat.

La continua modificació de les necessitats 
dels serveis d’escolarització, aconsellen ade-
quar les estructures educatives a la canviant 
realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la supressió, la modificació i la creació 
de determinades zones escolars rurals a la 
comarca del Priorat.

Vistos els informes de la Inspecció d’Educa-
ció i els acords dels consells escolars dels col-
legis d’educació infantil i primària que integren 
aquestes zones escolars rurals i segons el que 
s’estableix a l’article 49 del Reglament orgànic 
dels centres docents públics que imparteixen 
educació infantil i primària, aprovat pel Decret 
198/1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218, 
de 14.6.1996);

A proposta de la Direcció General Recursos 
del Sistema Educatiu,

Resolc:

Article 1
Suprimir la zona escolar rural Montsant-

Ribera, amb codi 43009060, de la Bisbal de 
Falset (Priorat).

Article 2
Modificar la composició de la zona escolar 

rural l’Aglà, amb codi 43009023, de la Figuera 
(Priorat), en el sentit següent:

El CEIP El Castell, codi 43000676, de 
Cabacés, deixa de formar part de la zona 
escolar rural.

El CEIP Llicorella, codi 43001310, de Gra-
tallops, passa a ser la nova seu de la zona 
escola rural

Article 3
Crear la zona escolar rural Montsant, amb 

codi 43011303, amb seu al col·legi d’educació 
infantil i primària El Castell, codi 43000676, 
ubicat al c. Major, 78, de Cabacés (Priorat).

Aquesta zona escolar rural la integren els col-
legis d’educació infantil i primària següents:

CEIP Montsant, codi 43005339, de la Bisbal 
de Falset.

CEIP El Castell, codi 43000676, de Ca-
bacés.

Article 4
Els afectes acadèmics i administratius es 

consideraran des de l’inici del curs escolar 
2007-2008.

Article 5
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.169.010)

CORRECCIÓ D’ERRADA  a  l ’Ord re 
EDU/93/2007, d’11 d’abril, 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 pro-
fessional de manteniment de vaixells d’esbarjo 
i serveis portuaris (DOGC núm. 4870, pàg. 
14854, de 26.4.2007).

Havent observat una errada al text original de 
l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat 
al núm. 4870, pàg. 14854, de 26.4.2007, se’n 
detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 14885, a l’annex, en el punt 
5, Centres privats de formació professional 
autoritzats a impartir aquest cicle formatiu, 
on diu:

“a) Que disposin d’autorització o classificació 
definitiva per impartir la branca de manteniment 
i serveis a la producció de primer grau.

”b) Que estiguin homologats per impartir les 
especialitats de la branca de manteniment i 
serveis a la producció de segon grau.”,

ha de dir:
“Que disposin d’autorització definitiva per im-

partir el cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lació 
i manteniment electromecànic de maquinària i 
conducció de línies.”.

Barcelona, 13 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.151.026)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució 
EDU/1541/2007, de 16 de maig, per la qual 
s’autoritza l’obertura del centre privat de for-
mació d’adults Santapau-Pifma (DOGC núm. 
4892, pàg. 18217, de 28.5.2007).

Havent observat diverses errades al text de 
la Resolució esmentada, tramesa al DOGC i 
publicada en el núm. 4892, pàg. 18217, de 
28.5.2007, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 18218, a l’annex, on diu:
 “Codi: 08037346”,

ha de dir:
 “Codi: 08067405”,

i on diu:
 “NIF: 37795416-E”,

ha de dir:
 “NIF: 37795416-K”

Barcelona, 22 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.169.131)

RESOLUCIÓ EDU/2094/2007, de 13 de juny, 
per la qual es fan públiques adjudicacions 
definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquesta Resolució es fan públi-
ques les següents adjudicacions definitives 
referents als expedients de contractació que 
s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.

Número d’expedient: 0007/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de rehabilitació 
de serveis al CEIP Pau Vila de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 161.808,60 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 d’abril de 2007.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 160.990,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0313/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ascensor i 
substitució de finestres a l’IES Joan Segura 
i Valls de Santa Coloma de Queralt (Conca 
de Barberà).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 114.627,92 
euros, IVA inclòs.
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Núm. 1148

Publicat al DOGC núm.: 4817, de 8 de febrer 
de 2007.
Data d’adjudicació: 27 de març de 2007.
Contractista: Construcciones Berguedà, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 114.627,92 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0314/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació del 
CEIP Ginesta de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 344.931,36 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4821, de 14 de 
febrer de 2007.
Data d’adjudicació: 27 de març de 2007.
Contractista: Construcciones F. Munné, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 340.619,72 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0424/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de substitució 
de finestres d’alumini a l’IES Marina de La 
Llagosta (Vallès Oriental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 74.759,98 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4835 de 6 de març 
de 2007.
Data d’adjudicació: 26 d’abril de 2007.
Contractista: Rehac,SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 66.341,85 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 13 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.163.088)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de quatre contractes d’obres (exp. 1787/07, 
1850/07, 1851/07 i 1997/07).

—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: 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 - 93.551.69.00 
Ext. 3178

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) 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, 29 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1787/07.
b) Objecte del contracte: obres de basa-

ment per a quatre mòduls prefabricats al CEIP 
Reus XIX de Reus (Baix Camp).

c) Pressupost de licitació:
Import total: 287.009,67 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, 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.

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.

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

gant-se 1 punt per cada dia de reducció i les 
fraccions proporcionalment a la reducció del 
termini ofert.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1850/07.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·lació 

d’un ascensor a l’IES Severo Ochoa d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat).

c) Pressupost de licitació
Import total: 93.685,75 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.

Classificació optativa: grup J, subgrup 1, 
categoria a.

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: 5 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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. 3:
a) Número d’expedient: 1851/07.
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b) Objecte del contracte: obres de pavimen-
tació pati, umbracle, ampliació del menjador i 
alarma lluminosa al CEIP Taber de Barcelona 
(Barcelonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 168.983,05 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.

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. 4:
a) Número d’expedient: 1997/07.
b) Objecte del contracte: obres de construc-

ció de basaments per a mòduls prefabricats 
i pavimentació de pista al CEIP XVIII de Reus 
(Baix Camp).

c) Pressupost de licitació
Import total: 168.557,23 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, 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.

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.

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

gant-se 1 punt per cada dia de reducció i les 
fraccions proporcionalment a la reducció del 
termini ofert.

(07.183.022)

RESOLUCIÓ EDU/2123/2007, de 3 de juliol, 
per la qual es modifica la composició de la zona 
escolar rural Bages, de Castellgalí.

La continua modificació de les necessitats 
dels serveis d’escolarització, aconsellen ade-
quar les estructures educatives a la canviant 
realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural 
Bages.

Vistos els informes de la Inspecció d’Edu-
cació i els acords dels corresponents Consells 

Escolars dels col·legis d’educació infantil i 
primària afectats, i segons amb el que s’es-
tableix a l’article 49 del Reglament orgànic 
dels centres docents públics que imparteixen 
educació infantil i primària, aprovat pel Decret 
198/1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218, 
de 14.6.1996).

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona escolar 

rural Bages, codi 08056730, de Castellgalí 
(Bages), en el sentit següent:

El CEIP Sant Miquel, codi 08016094, de 
Castellgalí deixa de formar part de la zona 
escolar rural.

La seu de la zona escolar rural, passa 
a ser el CEIP Els Pins, codi 08039306, de 
Cabrianes (Sallent).

Article 2
Es consideren els efectes acadèmics i 

administratius des de l’inici del curs escolar 
2007-2008.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
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 Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons 
el que disposen els articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.180.066)

RESOLUCIÓ EDU/2124/2007, de 3 de juliol, 
per la qual es resol la convocatòria d’autorit-
zació, per al curs acadèmic 2007-2008, dels 
cursos de preparació de la prova d’accés als 
cicles formatius de formació professional de 
grau superior en centres que no depenen del 
Departament d’Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/1025/2007, de 
3 d’abril, es va obrir la convocatòria del procés 

d’autorització dels cursos de preparació de la 
prova d’accés als cicles formatius de formació 
professional de grau superior en centres que no 
depenen del Departament d’Educació (DOGC 
núm. 4862, de 16.4.2007).

L’apartat 5.1 de la Resolució esmentada 
diferencia els centres que vulguin impartir per 
primer cop el curs dels centres ja autoritzats 
a impartir-lo en el curs 2006-2007.

L’apartat 5.6 de la Resolució de convocatòria 
preveu que la Direcció General d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats 
proposarà al conseller d’Educació l’autorització 
del curs de preparació de la prova d’accés 
als cicles formatius de formació professional 
de grau superior durant el curs acadèmic 
2007-2008 als centres que compleixin els 
requisits. Així mateix, estableix que la resolució 
d’autorització es publicarà al DOGC.

Per tant, a proposta de la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats,

Resolc:

—1 S’autoritzen els centres que es detallen 
a l’annex 1 d’aquesta Resolució a impartir per 
primer cop, en el curs acadèmic 2007-2008, 
el curs de preparació de la prova d’accés als 
cicles formatius de formació professional de 
grau superior, amb el nombre de grups que 
en cada cas s’indica.

—2 S’autoritzen els centres que es detallen 
a l’annex 2 d’aquesta Resolució per seguir 
impartint, en el curs acadèmic 2007-2008, 
el curs de preparació de la prova d’accés als 
cicles formatius de formació professional de 
grau superior, amb el nombre de grups que 
en cada cas s’indica.

—3 Es denega als centres que es detallen 
a l’annex 3 d’aquesta Resolució la impartició 
del curs de preparació de la prova d’accés als 
cicles formatius de formació professional de 
grau superior, per la manca del compliment 
dels requisits establerts a l’apartat 5.4 de la 
Resolució de convocatòria.

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

Barcelona, 3 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX 1

Centres que imparteixen el curs per primer 
cop

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Codi: 08032211.
Denominació: CEYR Villarroel.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08003658.
Denominació: Sant Francesc.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08004717.
Denominació: Sagrat Cor - Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08065822.
Denominació: López Vicuña.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08032361.
Denominació: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 3.

Codi: 08032208.
Denominació: Centre d’Estudis Politècnics.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08031927.
Denominació: Escola Tècnico-Professional 
Xavier.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08031897.
Denominació: Bemen 3.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08037346.
Denominació: Santapau-Pifma.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 1.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Codi: 08017852.
Denominació: IES Escola del Treball.
Municipi: Granollers.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08038867.
Denominació: Jaume Balmes.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08045161.
Denominació: Ginebró.
Municipi: Cardedeu.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08022276.
Denominació: Diocesana.
Municipi: Navàs.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08017840.
Denominació: Educem.
Municipi: Granollers.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08019952.
Denominació: La Salle Manlleu.
Municipi: Manlleu.
Nombre de grups: 2.

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Codi: 08032063.
Denominació: Salesians Sant Vicenç dels 
Horts.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08031976.
Denominació: Núria-Gavà.
Municipi: Gavà.
Nombre de grups: 3.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS 
OCCIDENTAL

Codi: 08035805.
Denominació: Jaume Viladoms.
Municipi: Sabadell.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08026075.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Nombre de grups: 1.

Codi: 08024467.
Denominació: Taulé Viñas.
Municipi: Sabadell.
Nombre de grups: 1.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi: 25002775.
Denominació: Les Heures.
Municipi: Lleida.
Nombre de grups: 1.

ANNEX 2

Centres autoritzats que varien el nombre de 
grups

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Codi: 08037395.
Denominació: Centre d’Estudis Monlau.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08014279.
Denominació: Escola Professional Salesiana.
Municipi: Barcelona.
Nombre de grups: 3.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08020036.
Denominació: Joviat.
Municipi: Manresa.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08021107.
Denominació: Escola Pia Mataró.
Municipi: Mataró.
Nombre de grups: 2.

Codi: 08035787.
Denominació: Freta.
Municipi: Calella.
Nombre de grups: 2.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi: 25003184.
Denominació: La Salle.
Municipi: Mollerussa.
Nombre de grups: 2.

ANNEX 3

Centres no autoritzats

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Codi: 08014310.
Denominació: Santíssima Trinitat.
Municipi: Barcelona.

Codi: 08033638.
Denominació: Centro Catalán Comercial.
Municipi: Barcelona.

Codi: 08036871.
Denominació: Centre d’Estudis Catalunya.
Municipi: Barcelona.

Codi: 08010961.
Denominació: La Salle Barceloneta.
Municipi: Barcelona.

Codi: 08007032.
Denominació: La Salle Gràcia.
Municipi: Barcelona.

Codi: 08014176.
Denominació: Ites-Ciape.
Municipi: Barcelona.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II 
(COMARQUES)

Codi: 08025137.
Denominació: Escola Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Codi: 08000712.
Denominació: Llefià.
Municipi: Badalona.

Codi: 08034141.
Denominació: Freta.
Municipi: Mataró.

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS 
OCCIDENTAL

Codi: 08030017.
Denominació: Cultura Pràctica.
Municipi: Terrassa.

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Codi: 25004152.
Denominació: La Salle.
Municipi: la Seu d’Urgell.

(07.183.085)

RESOLUCIÓ EDU/2125/2007, de 27 de juny, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil Mainada, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
per la titular de la llar d’infants Mainada, de 
Barcelona, en petició d’autorització d’obertura 
d’un centre d’educació infantil, per trans-
formació 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.
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de règim 
general no universitaris; el Decret 353/2000, 
de 7 de novembre, pel qual s’estableixen 
els requisits mínims de determinats centres 
d’educació infantil; 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 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats, i 
tenint en compte la disposició transitòria tercera 
del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual 
es regulen el primer cicle de l’educació infantil 
i els requisits dels centres,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Mainada, de Barcelona, 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: Barcelonès.
Serveis Territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08049658.
Denominació: Mainada.
Adreça: c. de Casp, 33.
Titular: Asunción Riera Bonet.
NIF: 37763448R.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:

Curs 2007/2008: 2 unitats amb capacitat 
per a 29 llocs escolars.

Curs 2008/2009: 2 unitats amb capacitat 
per a 25 llocs escolars.

Curs 2009/2010: 2 unitats amb capacitat 
per a 21 llocs escolars.
Educació infantil de segon cicle: 2 unitats amb 
capacitat per a 36 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, 27 de juny de 2007

p. d. (Resolució EDU/4208/2006, 
de 21.12.2006, dOGC de 22.12.2006)

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

(07.169.005)

RESOLUCIÓ EDU/2116/2007, de 5 de juliol, 
de modificació de la Resolució EDU/825/2007, 
de 20 de març, de convocatòria de proves 
per a la provisió de places de funcionaris 
docents.

Per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de 
març, es van convocar proves per a la provisió 
de places de funcionaris docents (DOGC núm. 
4850, de 27.3.2007).

Atès que, d’acord amb el que preveu l’annex 
IV del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, 
cal modificar el punt 2.2.1 de l’annex 1 del 
barem per al procediment d’ingrés lliure de la 
convocatòria de proves per a la provisió de 
places de funcionaris docents, endegada per la 
Resolució EDU/825/2007, de 20 de març,

Resolc:

—1 Modificar, d’acord amb el que preveu 
l’annex IV del Reial decret 276/2007, de 23 
de febrer, el punt 2.2.1 de l’annex 1 del barem 
per al procediment d’ingrés lliure que quedarà 
redactat de la manera següent:

“2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d’es-
tudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 
d’abril), o el títol oficial de màster (Reial decret 
56/2005, de 21 de gener), o la suficiència 
investigadora o qualsevol altre títol equivalent 
sempre que no siguin requisits per a l’ingrés en 
la funció pública docent: 1,0000 punt.”

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 el conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons 
el que disposen els articles 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 juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.186.136)

EDICTE de 18 de maig de 2007, pel qual 
es notifica la resolució del recurs d’alçada 
presentat pel senyor Carlos Rodríguez Tarraga, 
pare de l’alumna Berta Rodríguez Orús, contra 
la relació d’alumnes admesos al CEIP Can 
Roca I de Terrassa.

Atès que no ha esta possible practicar la 
notificació de la Resolució de 9 de gener de 
2007, de la directora dels Serveis Territorials al 
Vallès Occidental, per la qual es resol el recurs 
d’alçada presentat pel Sr. Carlos Rodríguez 
Tarraga, pare de l’alumna Berta Rodríguez 
Orús, contra la relació d’alumnes admesos 
al CEIP Can Roca I de Terrassa, es notifica a 
la persona interessada que, en aplicació del 
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, la resolució del recurs 
d’alçada és a la seva disposició a les oficines 
dels Serveis Territorials al Vallès Occidental, Av. 
Marquès de Comillas, 67-69, 08202, Sabadell, 
amb l’advertiment que si no compareix dins 
del termini de 10 dies, a comptar des de 
la publicació d’aquest Edicte en el DOGC, 
s’arxivaran les actuacions sense més tràmits, 
llevat dels que comportin l’execució de la 
Resolució esmentada.

Barcelona, 18 de maig de 2007

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

(07.138.075)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de 
set contractes d’obres (exp. 1908/07, 1909/07, 
1983/07, 1984/07, 1985/07, 1986/07 i 
1987/07).

—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: 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: 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’adjudicació.
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—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 - 93.551.69.00 

Ext. 3178
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) 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 presen-
tació 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, 4 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:

a) Número d’expedient: 1908/07.
b) Objecte del contracte: obres d’infraes-

tructura de mòduls prefabricats al CEIP Nou 
de Sant Martí de Centelles (Osona).

c) Pressupost de licitació
Import total: 119.137,13 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 4, 
categoria a.La seva presentació és potestativa i 
únicament 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.

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

Obra núm. 2:

a) Número d’expedient: 1909/07.
b) Objecte del contracte: obres d’ampliació 

del menjador del CEIP Lligaio del Gànguil de 
Camarles (Baix Ebre).

c) Pressupost de licitació
Import total: 175.125,14 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup Complet, 

categoria e.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

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

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.

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. 3:

a) Número d’expedient: 1983/07.
b) Objecte del contracte: obres d’arranja-

ment de 2 aules i cuina al CEIP Tarragona 3, 
de Tarragona (Tarragonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 182.820,88 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, 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.

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. 4:

a) Número d’expedient: 1984/07.
b) Objecte del contracte: obres de recons-

trucció de sanitaris, millora, passadissos, riscos 
laborals i pintura al CEIP Santiago Ramon i Cajal 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 180.906,34 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, 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.

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.

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. 5:

a) Número d’expedient: 1985/07.
b) Objecte del contracte: obres primera fase 

finestres pati i altres al CEIP l’Estel de Can Bori 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 281.504,51 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, 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.

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.
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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. 6:

a) Número d’expedient: 1986/07.
b) Objecte del contracte: obres d’instal-

lació d’un ascensor al CEIP Eugeni d’Ors 
(escola d’Adults) d’Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat).

c) Pressupost de licitació
Import total: 80.972,55 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 a. La seva presentació és 
potestativa i únicament a efectes de dispensa 
de presentar la documentació acreditativa de 
la solvència econòmica, financera i tècnica 
de l’empresa.

e) Termini d’execució: 5 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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. 7:

a) Número d’expedient: 1987/07.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·lació 

d’un ascensor a l’IES Joaquim Rubió i Ors de 
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

c) Pressupost de licitació
Import total: 102.925,06 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 a.La seva presentació és 
potestativa i únicament a efectes de dispensa 
de presentar la documentació acreditativa de 
la solvència econòmica, financera i tècnica 
de l’empresa.

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.

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.

(07.187.011)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del 
contracte d’obres de basament per a quatre 
mòduls prefabricats al CEIP Reus XX, de Reus 
(exp.1788/07).

—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: 1788/07.

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

ment per a quatre mòduls prefabricats al CEIP 
Reus XX de Reus (Baix Camp).

b) 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.

—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: 326.654,90 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 4, categoria 

e.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

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

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 70 punts.
b) Reducció de termini: fins a 30 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 - 93.551.69.00 

Ext. 3178.

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) 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, 5 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.186.027)

DECRET 150/2007, de 10 de juliol, de ces-
sament, nomenament i ratificació de membres 
del Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els articles 
4.1 l) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de de-
sembre, dels consells escolars, cal procedir 
al cessament, el nomenament i la ratificació 
de diversos membres del Consell Escolar de 
Catalunya, prèvia sol·licitud del Consell Inte-
runiversitari de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que 
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/1985, 
de 10 de desembre, a proposta del conseller 
d’Educació i amb l’acord previ del Govern,



4527

Núm. 1148

Decreto:

Article 1
El cessament com a membres del Consell 

Escolar de Catalunya en representació del 
sector Universitats, de les persones que tot 
seguit s’indiquen, i se’ls agraeixen els serveis 
prestats:

Sra. Isabel del Arco Bravo
Sr. Jordi Pérez i Sánchez

Article 2
El nomenament com a membres del Consell 

Escolar de Catalunya en representació del 
sector Universitats, de les persones que tot 
seguit s’indiquen:

Sr. Antoni Vallès Segalès, amb efectes fins 
al 14 de març de 2011.

Sr. Pelegrí Viader Canals, amb efectes fins 
al 30 de març de 2011.

Article 3
La ratificació de la senyora Neus Sanmartí 

Puig, com a membre del Consell Escolar 
de Catalunya en representació del sector 
Universitats, amb efectes fins al 30 de març 
de 2011.

Barcelona, 10 de juliol de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.185.017)

RESOLUCIÓ EDU/2143/2007, de 29 de juny, 
per la qual es fa pública la llista d’aspirants 
que han superat les proves per a l’adquisi-
ció de noves especialitats per a funcionaris 
docents convocades mitjançant la Resolució 
EDU/4320/2006, de 29 de desembre.

De conformitat amb el que disposa la base 
7 de la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de 
desembre (DOGC núm. 4794, de 8.1.2007), 
de convocatòria de proves per a l’adquisició de 
noves especialitats per a funcionaris docents, 
vistes les propostes d’aspirants seleccionats 
fetes públiques per cada tribunal qualificador, 
i un cop feta la comprovació que tots els 
aspirants qualificats com a aptes reuneixen 
els requisits exigits a la base 2 d’aquesta 
convocatòria;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Fer pública la llista única dels aspirants 
que han estat seleccionats en el procediment 
selectiu, la convocatòria del qual es va obrir 
mitjançant la Resolució EDU/4320/2006, de 
29 de desembre, per a l’adquisició de noves 
especialitats per a funcionaris docents dels 
cossos de mestres, professors d’ensenyament 
secundari, professors d’arts plàstiques i dis-
seny i professors d’escoles oficials d’idiomes, 
amb indicació de la nova especialitat adquirida, 
segons consta a l’annex d’aquesta Resolució, 
d’acord amb el que estableix la base 7 de 
la Resolució de convocatòria. Aquesta llista 
també es fa pública a la pàgina d’Internet del 
Departament d’Educació http://www.gencat.
net/educacio/profe/noves_espe.htm.

—2 L’adquisició d’una nova especialitat no 
suposarà la pèrdua de l’anterior o anteriors 
especialitats que es posseeixen.

—3 Els qui tinguin adquirida més d’una 
especialitat podran accedir a les places cor-
responents a qualsevol d’elles mitjançant els 
mecanismes establerts per a la provisió de llocs 
de treball dels funcionaris docents, mantenint, 
en tots els casos, tots els drets que els puguin 
correspondre inherents a la data efectiva de 
l’ingrés en el cos.

—4 De conformitat amb el que disposa la 
disposició addicional tretzena del Reial decret 
2112/1998, de 20 d’octubre, que regula els 
concursos de trasllats d’àmbit nacional per a 
la provisió de places corresponents als cossos 
docents, els aspirants del cos de professors 
d’ensenyament secundari que adquireixin una 
nova especialitat a través de la participació en 
el procediment d’adquisició de noves especi-
alitats per a funcionaris docents tindran prefe-
rència, per una única vegada, per ser adscrits 
a places de la nova especialitat adquirida en el 
centre on tinguin la seva destinació definitiva, 
en ocasió de vacant.

—5 La Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu expedirà als aspirants que 
han adquirit una nova especialitat l’acreditació 
corresponent.

—6 La Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu adoptarà les mesures neces-
sàries per a l’execució d’aquesta Resolució.

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 recurs de repo-
sició, previ al recurs contenciós administratiu, 
davant l’òrgan que va dictar l’acte en el termini 
d’un mes a partir de l’endemà de la seva pu-
blicació 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 administraci-
ons públiques i del procediment administratiu 
comú, o qualsevol altre recurs que considerin 
oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de juny de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Cognoms i nom DNI P

EDUCACIÓ INFANTIL
Balasch Guasch, Susagna ...................................... 043740186M N
Benaiges Trenchs, Mireia..........................................039724019Y N
Carolà Cosialls, Mercè..............................................040890542S N
Casals Viñas, Eva .....................................................077312511N N
Garcia Caballero, Miriam ..........................................039734752K N
Martinez Mayoral, Monica ........................................039718108Y N
Montane Cugat, Josep............................................ 039864064G N
Pacheco De Dios, Nuria ...........................................038511847A N
Romero Gomez, Susana ..........................................052943778D N
Sol Mauri, Neus .......................................................046219302C N
Tarres Masnou, Roser .............................................. 033946568V N
Villanueva Gomez, Ma. Dolores ................................036937773A N

EDUCACIÓ PRIMàRIA, ANGLèS
Fernandez Burgos, 
Margarita .................................................................. 033941896Z N
Miret Soler, Meritxell ................................................. 046633042J N
Tordera Soler, David ................................................. 079303461J N

ANNEX

P = procediment de participació; N = adquisició de noves especialitats.

Cognoms i nom DNI P

Cos de mestres

AUDICIÓ I LLENGUATGE
Garrido Marco, Elena ...............................................039181147A N
Roldan Bernada, Sandra ..........................................046679932Y N

EDUCACIÓ ESPECIAL: PEDAGOGIA TERAPèUTICA
Bars Plans, Teresa ...................................................077735406Y N
Busquets Carreras, Mireia ........................................079350052Y N
Cases Penella, Ester ................................................043702013N N
Del Rio Costa, àgata ............................................... 039317708J N
Ferrando Vilardell, Maria Dolors ................................040442401Y N
Gonzalez Lopez, Rosa Maria ...................................043682209B N
Lacoma Farres, Ma. Del Mar ................................... 078065673Q N
Lozano Sancho, Elisenda .........................................044001610B N
Pascuet Penina, Ana ................................................077740595C N
Roca Sanchez, Cristina Pilar .................................... 046821182J N
Tarradas Viñolas, Ana Maria ..................................... 033941084F N
Torne Comi, Janina ..................................................040594952K N
Viñas Orriols, Marta ..................................................040437888R N
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Cognoms i nom DNI P

Cos de professors d’ensenyament secundari

ALEMANY
Segarra Mauri, Jean Marc ........................................040926017R N

ANGLèS
Gonzalez Casillas, Sara ............................................046726901D N
Pastor Gamero, Nuria ..............................................040312977A N
Perez Molina, Isabel ................................................. 038549916F —

BIOLOGIA I GEOLOGIA
Boix Jovani, Sergio .................................................. 052607505L N
Bou Marti, Anna ..........................................................078 2192S N
Lopez Vicente, Mercè .............................................. 043732374J N

ECONOMIA
Martinez Alvarez, Jose Manuel ....................................01 42992L N
Miralles Rafart, Ramon .............................................078148210Y N

FILOSOFIA
Carmona Mateu, Emili .............................................. 077103873F N
Lopez Espin, Eva .....................................................038510519D N
Puimedon Monclus, Antoni ...................................... 077296234L N

FíSICA I QUíMICA
Apio Laguia, Joan Manel .............................................04548 79V N
Bartra Pastor, Juan ..................................................040983419H N
Guijarro Coloma, Inmaculada ...................................021668648A N
Jimenez Valverde, Gregorio ...................................... 052207510V N
Jorba Jorba, Marcel ....................................................04658 63A N
Juanola Feliu, Esteban .............................................040442189R N
Martinez Rodrigo, M. Amparo ..................................024343652S N
Mingot Llorca, Francisca ..........................................085085907Y N
Puig Turro, Adria ......................................................040525134P N

FRANCèS
Garcia Pita, M. Camino ............................................ 012357233T N
Larrieu Michaud, Teresa ...........................................037291778S N

GEOGRAFIA I HISTòRIA
Adler Tardy, Javier .................................................... 038561472V N
Poveda Planas, Albert .................................................036974 2F N

GREC
Castro Bayona, M. Jesús .........................................040890137R N
Messeguer Zapater, Maria Del Carme ......................018026271K N

ITALIà
Aldoma Garcia, Mireia .............................................. 040868506J N
Colautti Sabrina X ......................................................0292562 W N
Pons Alegre, Marta .................................................. 040982212F N

LLATí
Monjas Manso, Luis ................................................. 046674068F N
Siles Planas, Montserrat ...........................................046331048D N
Tofé Ortego, M. Luisa...............................................025155839A N
Tresserra Barba, Francesc Xavier ............................ 046679033G N

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
Cañas Gallart, Cecilia ...............................................038798734B N
Soldevila Temporal, Xavier ........................................077604933N N
Soler Llopis, Javier ...................................................033944248C N

LENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Bejar Vernedes, Agusti ............................................. 077093581L N
Escorihuela Casademont, Francesc Xavier ...............040302518D N
Gomollon Garcia, Benjamin ......................................025140593Y N
Lucas Rovira, Lourdes ............................................ 037260591Q N
Mir Tomas, Josep M ............................................... 040883195M N
Ordoñez Malave, Montserrat ....................................040522157K N
Pirla Lasheras, M. Pilar ............................................ 043704363Q N
Quilez Quilez, Mercedes ...........................................046319363P N
Roca Bujons, Maria ..................................................039336185K N
Vitria Marca, Albert ..................................................... 0350808 G N

MATEMàTIQUES
Cases Valero, Maria Elena ........................................029010418N N
Lohan Pallàs, Susana ...............................................040894553R N
Martinez Pozo, Estela ................................................. 0397 366C N
Mezquita Benlloch, Jose .......................................... 018941465E N
Muñiz Picornell, Miguel Angel ..................................018220188W N

Cognoms i nom DNI P

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA
Castillo Carbonell, Miquel Albert ...............................052191388H N
Perez Carmona, Rafael ........................................... 033913861Q N
Rosello Alvarez, Juan ............................................... 037780290F N

TECNOLOGIA
Bernal Gonzalez, Dolors .......................................... 077113760G N
Bravo Ayuso, Jesus M. ............................................038497861R N
García Corulla, Javier ...............................................046679730B N
Navarro Bosque, Alberto ..........................................046654154B N
Salva Siquier, Baltasar .............................................. 043057238L N
Tejedor Sanchez, José Luis ...................................... 046555653L N

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
Salom Sala, Roberto .................................................. 02 06087C N
Vila Figueroa, Antoni.................................................043706219D N

ANàLISI I QUíMICA INDUSTRIAL
Ardanuy Raso, Monica ............................................. 073196648E N
Domenech Homdedeu, Celia .................................. 077833580Q N
Grane Calsina, Pere ................................................. 039306777F N
Pujol Caselles, Rosa M. ........................................... 043717632Z N
Sanchez Rodriguez, Joan ........................................ 039153764J N
Vivó Martinell, Ma. Assumpció .................................077896972C N

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS
Fernandez Valentin, Francesc ...................................078148754K N

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Arguedas Gimenez, Luis ..........................................018419134K N
Brocal Safont, José Andrés......................................073555547Y N
Costa Torne, Maria Cinta ......................................... 078575405E N
Lopez Coronado, Valentina ...................................... 028448250X N
Manzanares Argensó, Pere ...................................... 040874725E N
Martin Marty, Maria-Eulalia ....................................... 037735423J N
Medina Garcia, Ricardo ............................................033905366P N
Molina Solano, Carlos Alberto ................................. 033869413G N
Planas Crous, Pere ..................................................040311753K N
Rigall I Torrent, Xavier ...............................................040319906D N

INFORMàTICA
Andres Moreno, Isabel ................................................ 3444232M N
Romero Alvarez, Juan Antonio .................................052193060B N

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITàRIA
Almeda Ortega, Antonio ...............................................0409724D N
Andreu Seix, Rosa ...................................................035043705P N
Carretero Ferrandiz, Ceila Maria .............................. 052767766Q N
Garcia Montañola, M. Angels ...................................040885738H N
Giner Tarrida, Antoni .................................................038071110S N
Molas Ramos, Emilia ................................................ 039673639L N
Palau Del Pulgar, Maria Eulalia ....................................039 6022T N
Ribas Masgoret, Jaume .......................................... 039678857Q N
Sora Domenjo, Jordi ................................................ 046652060X N

ORGANITZACIÓ I PROC. MANTENIMENT DE VEHICLES
Huguet Caufapé, Marcos .........................................043713065R N

ORGANITZACIÓ I PROJ. DE SISTEMES ENERGèTICS
Bureu Ginesta, Jaime ............................................... 040894707V N
Duran Ruiz, Manuel ..................................................046590648P N
Pérez Robert, Emili ................................................... 037382911E N

PROCESSOS EN LA INDúSTRIA ALIMENTàRIA
Domenech Freixanet, Carles .................................... 040864257L N
Molina Aguilar, Maria Carmen ...................................019899713K N

PROCESSOS DIAG. CLíNICS PROD. ORTOPROTèTICS
Balanza Roure, Rafael ............................................. 029162774Q N

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Sola Gimeno, Josep M. ...........................................043701963P N

SISTEMES ELECTRòNICS
Castello Lozar, Juan Isidro .......................................020821990K N
Riera Codina, Jaume ................................................ 037722199Z N
Sabaté Sanz, Santiago .............................................040933253S N
Torres Quiroga, Francesc Xavier ............................... 039683026E N

SISTEMES ELECTROTèCNICS I AUTOMàTICS
Canovas Rotger, Jose Luis ......................................041497298P N
Cornet Colomina, Santiago ......................................043707555B N
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Duran Moyano, Jose Luis ........................................ 038101975Z N
Planas Castelltort, Xavier .......................................... 038122415F N

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

ESPANYOL PER A ESTRANGERS
Borda Ortiz, Núria .................................................... 033904618L N

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

DIBUIX ARTíSTIC I COLOR
Miquel Torrents, Maria Carmen ................................ 046110327L N

Cognoms i nom DNI P

DISSENY D’INTERIORS
Botey Font, Montserrat ............................................ 046223027L N
Lopez Sanchez, Juan Antonio ................................. 040286922F N
Sole Rafols, Jordi .....................................................046114865A N

MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY
Roura Rodon, Ricard ..............................................046228461W N

(07.180.093)

EDICTE de 6 de juliol de 2007, pel qual es 
notifica l’obertura del tràmit de vista en l’ex-
pedient disciplinari incoat per Resolució de 27 
de febrer de 2007, de la secretària general del 
Departament d’Educació, a la senyora Pilar 
Fernández Nieto.

En la tramitació de l’expedient disciplinari 
núm. G410-07-0008, incoat per Resolució 
de 27 de febrer de 2007 a la senyora Pilar 
Fernández Nieto, amb NIF 36906862G, 
funcionària docent del cos de professors 
d’ensenyament secundari adscrita a l’ IES 
Infanta Isabel d’Aragó de Barcelona, i atès 
que no ha estat possible practicar la noti-

ficació de l’obertura del tràmit de vista de 
l’expedient, tramesa a l’adreça indicada per 
la senyora Pilar Fernández Nieto, c. Lepanto, 
364, 2n, 2a, de Barcelona, es notifica a la 
persona interessada que, en aplicació del 
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, l’expedient és a la 
seva disposició a les oficines de la Inspecció 
de Serveis del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202-
226, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns 
a divendres en horari d’oficina.

Així mateix es notifica que disposa d’un 
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
per poder al·legar allò que consideri convenient 
per a la seva defensa i aportar els documents 
que consideri d’interès. També se li facilitarà 
còpia de l’expedient si la sol·licita.

Barcelona, 6 de juliol de 2007

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(07.187.027)
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