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RESOLUCIÓ EDU/2192/2007, de 5 de juliol, 
per la qual es creen diverses seccions d’edu-
cació secundària.

La demanda de places escolars a Catalunya 
fan necessària la creació de noves places 
escolars públiques.

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal 
com es preveu a la planificació escolar, s’ha 
considerat convenient crear diverses secci-
ons d’educació secundària, el funcionament 
de la qual s’adequarà al que estableix el 
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 i a la resta de normativa legal re-
glamentària.

En conseqüència, a proposta de la Di-
recció General de Recursos del Sistema 
Educatiu,

Resolc:

—1 Crear les seccions d’educació secundària 
que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució, 
amb efectes administratius des de l’1 de juliol 
de 2007.

—2 Les seccions d’educació secundària 
impartiran els ensenyaments que es detallen 
a l’annex d’aquesta Resolució, amb efectes 
acadèmics des de l’inici del curs escolar 
2007-2008.

—3 La Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu adoptarà les mesures ne-
cessàries que exigeixi el funcionament de les 
seccions esmentades.

Barcelona, 5 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació  
al Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat.
Secció d’educació secundària a Cervelló, 

amb codi de centre 08067144, ubicada al c. 
del Pi, s/n, de Cervelló (Baix Llobregat), adscrita 
a l’institut d’educació secundària Vall d’Arús, 
amb codi de centre 08044570, de Vallirana, 
del qual és part integrant.
Ensenyaments que s’implanten: educació 
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Cervelló.

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona II 
(comarques)

Comarca: Maresme.
Secció d’educació secundària a Teià, 

amb codi de centre 08061117, ubicada al 
c. de Charles Darwin/c. de Joan Jacques 
Costeau, de Sant Berger (Teià), comarca 
del Maresme, adscrita a l’institut d’educa-
ció secundària Mediterrània, amb codi de 
centre 08020838, del Masnou, del qual és 
part integrant.
Ensenyaments que s’implanten: educació 
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Teià.

Comarca: Vallès Oriental.
Secció d’educació secundària a Sant 

Esteve de Palautordera, amb codi de cen-
tre 08065469, ubicada al c. Zona d’equi-
paments sector “Can Record”, de Sant 
Esteve de Palautordera (Vallès Oriental), 
adscrita a l’institut d’educació secundària 
Reguissol, amb codi de centre 08053108, 
de Santa Maria de Palautordera, del qual 
és part integrant.
Ensenyaments que s’implanten: educació 
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Sant Esteve de 
Palautordera.

(07.180.068)

RESOLUCIÓ EDU/2193/2007, de 9 de juliol, 
d’assignació de destinació definitiva de funcio-
naris docents a l’IES Baix Camp Nord.

Mitjançant el Decret 418/2006, de 14 de no-
vembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006), es 
van crear diversos instituts d’educació secundà-
ria, entre ells un amb codi de centre 43010578, 
a les Borges del Camp, per desglossament 
progressiu de l’IES Joan Guinjoan i Gispert, amb 
codi de centre 43007638, de Riudoms.

Per la Resolució EDU/3999/2006, de 27 de 
novembre (DOGC núm. 4777, d’11.12.2006), 
es disposa l’inici d’activitats, entre d’altres, de 
l’institut d’educació secundària esmentat, al 
qual s’atribueix la denominació específica de 
Baix Camp Nord, de les Borges del Camp.

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

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

L’article 3 de l’esmentada Resolució 
EDU/3999/2006 autoritza la Direcció Gene-
ral corresponent perquè adopti les mesures 
complementàries que exigeixi el funcionament 
d’aquest nou centre docent públic.

En conseqüència,

Resolc:

—1 S’assigna destinació definitiva, amb efec-
tes del dia 1 de setembre de 2007, a l’institut 
d’educació secundària Baix Camp Nord, de 
les Borges del Camp, amb número de codi 
43010578, als funcionaris docents que es 
detallen a l’annex d’aquesta Resolució, com 
a conseqüència del desglossament progressiu 
de l’IES Joan Guinjoan i Gispert.

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

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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
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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, 9 de juliol de 2007

p. d. (Resolució de 28.12.2006, 
DOGC de 4.1.2007)

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

ANNEX

Cos: professors d’ensenyament secundari
Especialitat: Anglès
DNI: 039871362B
Cognoms i nom: Abelló Franquet, Magda-
lena

Cos: professors d’ensenyament secundari
Especialitat: Tecnologia
DNI: 025399167Z
Cognoms i nom: Castells Casals, Silvia

Cos: professors d’ensenyament secundari
Especialitat: Anglès
DNI: 039831511L
Cognoms i nom: Feliu Jornet, Victor

Cos: mestres
Especialitat: Llengua catalana i literatura
DNI: 039838887N
Cognoms i nom: Folch Medico, Esteve

Cos: professors d’ensenyament secundari
Especialitat: Biologia i geologia
DNI: 039852934Y
Cognoms i nom: Isern Vallverdu, Josefina

Cos: professors d’ensenyament secundari
Especialitat: Llengua catalana i literatura
DNI: 039856282L
Cognoms i nom: Llauradó Mas, Montserrat

Cos: mestres
Especialitat: Ciències socials
DNI: 041387070L
Cognoms i nom: Piñana Edo, Marcelino

Cos: professors d’ensenyament secundari
Especialitat: Física i química
DNI: 018948602Y
Cognoms i nom: Viciano Pradas, Pascual

(07.183.086)

ORDRE EDU/249/2007, de 12 de juliol, de 
modificació d’àmbit territorial i de creació de 
centres de recursos educatius per a deficients 
auditius.

El Decret 155/1994, de 28 de juny, pel 
qual es regulen els serveis educatius del 
Departament d’Educació (DOGC núm. 1918, 
de 8.7.1994), defineix, en el seu article 9, els 
centres de recursos educatius per a deficients 
auditius (CREDA) com a serveis educatius 
que proporcionen suport a l’activitat dels 
professionals de l’ensenyament per contribuir 
a l’adequació de la seva tasca a les neces-
sitats educatives especials de l’alumnat amb 

disminucions auditives greus i permanents 
del llenguatge.

El Decret 117/1984, de 17 d’abril, sobre 
ordenació de l’educació especial per a la 
seva integració en el sistema educatiu ordinari 
(DOGC núm. 435, de 18.5.1984), preveu en 
els seus articles 9 i 13 que el Departament 
d’Educació dotarà el sistema educatiu de 
mitjans d’ordre personal i tècnic per a la cor-
recta atenció pedagògica als alumnes amb 
necessitats educatives especials.

Per tal de respondre específicament a les 
necessitats educatives dels alumnes amb 
dèficit auditiu, es fa necessària la creació de 
nous CREDA que permetin dotar el sistema 
educatiu amb professors especialistes en 
audició i llenguatge i amb recursos de tèc-
nics especialitzats en l’atenció pedagògica 
d’aquests alumnes.

A mesura que el Departament d’Educació 
procedeix a l’ampliació progressiva dels centres 
de recursos educatius per a deficients auditius 
es fa necessari redefinir i adequar la xarxa 
actual d’aquests centres a les necessitats dels 
diferents àmbits territorials.

Així doncs, atesos els citats Decret 117/1984 
i Decret 155/1994 i atesa la conveniència 
d’ampliar els serveis actuals, a proposta de 
la Direcció General d’Innovació,

Ordeno:

Article 1
Es creen els centres de recursos educatius 

per a deficients auditius (CREDA) que es de-
tallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, en l’àmbit 
territorial i emplaçament que s’indica.

Article 2
S’atribueix nou àmbit territorial d’interven-

ció als centres de recursos educatius per a 
deficients auditius (CREDA) que es detallen a 
l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Barcelona, 12 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Centres de recursos educatius per a deficients 
auditius que es creen:

Servei Territorial: Barcelona II (comarques)

Denominació: CREDA Comarques III.
Localitat: Manresa.
Àmbit territorial: Comarques del Bages i el 
Berguedà.

Denominació: CREDA Comarques IV.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Àmbit territorial: Comarques del Garraf, l’Alt 
Penedès i L’Hospitalet de Llobregat.

ANNEX 2

Centres de recursos educatius per a deficients 
auditius als quals s’atribueix nous àmbits 
territorials d’intervenció:

Servei Territorial: Barcelona II (comarques)

Denominació: CREDA Comarques I.
Localitat: Vic.

Nou àmbit territorial: Comarques d’Osona i 
del Vallès Oriental.

Denominació: CREDA Comarques II.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Nou àmbit territorial: Comarques del Maresme i 
el Barcelonès excepte les ciutats de Barcelona 
i l’Hospitalet de Llobregat.

(07.192.025)

RESOLUCIÓ EDU/2229/2007, d’11 de 
juliol, per la qual es resolen les sol·licituds 
de centres docents privats per acollir-se al 
règim de concerts educatius, per als nivells 
postobligatoris.

D’acord amb el que disposa l’article 8 del 
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
certs educatius, els centres docents privats 
que, a partir d’un determinat curs acadèmic, 
es vulguin acollir al règim de concerts podran 
sol·licitar-ho al Departament d’Educació durant 
el mes de gener anterior al començament del 
curs esmentat.

Un cop complerts els requisits que assenyala 
l’article 8 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, 
sobre concerts educatius, i examinada la do-
cumentació que estableix l’article 9 del mateix 
Decret, cal resoldre les sol·licituds presentades 
pels centres docents privats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Denegar als centres docents privats que 
consten a l’annex d’aquesta Resolució l’accés 
al règim dels concerts educatius, per als nivells 
postobligatoris, per les causes que en cada 
cas s’hi especifiquen.

—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’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, 11 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX

BATX: batxillerat.
CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.
Causes de denegació (CD):

(1) No se satisfan necessitats d’escolarit-
zació, d’acord amb el que disposa l’article 
116.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació.

(2) La previsió del règim de concerts 
educatius per als centres que imparteixen 
ensenyaments no obligatoris es fonamenta 
en les disposicions addicionals 3 de la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació, i 6 del Reglament de 
normes bàsiques sobre concerts educatius, 
aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 
de desembre, segons les quals es garanteix 
el concert dels ensenyaments no obligatoris 
als centres que estaven subvencionats per 
aquells ensenyaments a l’entrada en vigor de 
la Llei orgànica esmentada.

Serveis Territorials: Barcelona I (ciutat).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Colomer.
Codi: 08065834.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1) i (2).

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Parc Estudi.
Codi: 08044788.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Catalán Comercial.
Codi: 08062560.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: Montgat (Maresme).
Denominació: Mireia.
Codi: 08021879.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Túrbula.

Codi: 08025137.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).

Serveis Territorials: Lleida.

Municipi: Balaguer (Noguera).
Denominació: Acser.
Codi: 25006793.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).

Serveis Territorials: Vallès Occidental.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Segle XX.
Codi: 08058805.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).

(07.191.108)

RESOLUCIÓ EDU/2230/2007, de 12 de juliol, 
per la qual es dóna publicitat del tancament 
avançat de plans estratègics autoritzats per al 
període 2004-2008.

Pel Decret 132/2001, de 29 de maig (DOGC 
núm. 3401, d’1.6.2001), es va establir la 
regulació dels plans estratègics dels centres 
docents sostinguts amb fons públics.

Mitjançant la Resolució ENS/2907/2003, 
de 23 de setembre (DOGC núm. 3977, de 
30.9.2003), es va publicar la convocatòria 
d’autorització dels plans estratègics dels cen-
tres sostinguts amb fons públics per al període 
2004-2008 i per la Resolució ENS/28/2004, de 
13 de gener (DOGC núm. 4052, de 20.1.2004), 
es van autoritzar els plans estratègics dels 
centres docents de Catalunya sostinguts amb 
fons públics per als períodes esmentats.

Mitjançant la Resolució EDC/889/2006, de 5 
d’abril (DOGC núm. 4609, de 6.4.2006), es va 
fer convocatòria pública per a l’autorització de 
plans estratègics per a la promoció de l’autono-
mia dels centres docents públics per al període 
2006-2010 i per Resolució EDU/2392/2006, de 
12 de juliol (DOGC núm. 4681, de 21.07.2006), 
es van autoritzar els plans estratègics per a la 
promoció de l’autonomia dels centres docents 
públics per als períodes esmentats.

Atès que alguns dels centres que tenien 
autoritzats plans estratègics per al període 
2004-2008 han estat, també, autoritzats a 
desenvolupar en el marc del projecte d’au-
tonomia de centres docents públics, per al 
període 2006-2010,un nou pla estratègic 
que inclou la incorporació de les decisions 
derivades dels resultats d’aplicació i avaluació 
del pla anterior;

Atès que no hi pot haver en un mateix centre 
docent dos plans estratègics en funcionament 
al mateix temps;

A proposta de la Direcció General de l’Edu-
cació Bàsica i el Batxillerat,

Resolc:

Donar publicitat, a l’annex d’aquesta Re-
solució, del tancament avançat dels plans 
estratègics de centres docents autoritzats per 
al període 2004-2008.

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’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 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 DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials a Barcelona-I (ciutat)

Centres Públics d’educació infantil i primària

Codi: 08032634.
Nom: CEIP Ferrer i Guàrdia.
Població : Barcelona.
Pla: millora de la comprensió lectora i la com-
prensió oral dels alumnes.

Codi: 08043802.
Nom: CEIP Costa i Llobera.
Població: Barcelona.
Pla: coherència educativa en un context 
global 3-18.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 08043334.
Nom: CEIP Alexandre Galí.
Població:  Cornellà de Llobregat.
Pla: millora de la qualitat del centre en tecno-
logies de la informació i la comunicació.

Serveis Territorials a Girona

Centres públics d’educació infantil i primària

Codi: 17001450.
Nom: CEIP Joan Bruguera.
Població: Girona.
Pla: assoliment competències bàsiques i tec-
nologies informació i comunicació.

Instituts d’ensenyament secundari

Codi: 17002399.
Nom: SES - IES La Garrotxa.
Població: Olot.
Pla: els ensenyaments postobligatoris a l’IES-
SEP La Garrotxa: Present i Futur.

(07.192.106)
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RESOLUCIÓ EDU/2231/2007, de 27 de juny, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil Eina, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular de la llar d’infants 
Eina, de Terrassa, en petició d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil 
de primer cicle, per transformació d’una llar 
d’infants autoritzada de conformitat amb la 
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, 
de 3 d’octubre, d’ordenació general del 
sistema educatiu, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixen ensenyaments de règim general 
no universitaris; el Decret 353/2000, de 7 de 
novembre, pel qual s’estableixen els requisits 
mínims de determinats centres d’educació 
infantil, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Eina, de Terrassa, 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, en els termes 
següents:

Comarca: Vallès Occidental.
Serveis Territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Codi: 08054721.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: Eina.
Adreça: c. de Menéndez Pelayo, 122-124, 
1r.
Titular: Eina, SCCL.
NIF: F08306763.

S’autoritza l’obertura del centre d’educació 
infantil Eina, de Terrassa, per transformació de 
la llar d’infants del mateix nom, amb efectes 
des de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:

4 unitats amb capacitat per a 58 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.

Sabadell, 27 de juny de 2007

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

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

(07.169.006)

ORDRE EDU/250/2007, de 12 de juliol, 
sobre procediment de reconeixement dels 
estadis de promoció al personal interí docent 
no universitari.

L’Ordre de 4 de novembre de 1994 del con-
seller d’Ensenyament va fixar el procediment 
de reconeixement dels estadis de promoció als 
funcionaris de carrera docents no universitaris, 
en compliment de l’Acord de 18 de juny de 
1992, de la mesa sectorial de negociació del 
personal docent d’ensenyament públic, sobre 
el complement específic de la funció docent.

El Preacord sobre la millora de les condicions 
laborals i retributives del professorat interí de 
31 de gener de 2005 estableix a l’apartat 
9 el cobrament d’un complement específic 
per part dels interins que tenen sis anys de 
serveis prestats.

Així mateix, estableix que per al reconeixe-
ment del primer estadi l’1 de setembre de 2005 
i del segon l’1 de setembre de 2006 només es 
tindrà en compte el criteri d’antiguitat.

Aquestes precisions del Preacord de 31 de 
gener de 2005 es van recollir literalment al 
punt 5.4 de l’Acord de la Mesa sectorial de 
17 de novembre de 2005, aprovat pel Govern 
de la Generalitat el 22 de novembre de 2005 
(DOGC núm. 4608, de 5.4.2006).

Per tant, cal determinar el procediment de 
reconeixement dels estadis de promoció al 
personal interí docent no universitari a partir 
de l’1 de setembre de 2007.

Per tot això,

Ordeno:

Aplicar al personal interí docent d’ensenya-
ment no universitari l’Ordre de 4 de novembre 
de 1994, del conseller d’Ensenyament, sobre 
el procediment de reconeixement dels estadis 
de promoció per als estadis que es reconeguin 
a partir de l’1 de setembre de 2007.

Barcelona, 12 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.192.184)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de 
tres contractes d’obres (exp.1763/07, 1848/07 
i 1849/07)

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: veure annex.

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

a centres educatius tal com s’especifica a 
l’annex.

b) Termini d’execució: veure annex.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció de termini: fins a 10 punts.
c) 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.

d) Per anys addicionals de garantia oferts: 
fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i informa-
ció

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 - 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: 4 de setembre 

de 2007.
b) Documentació que cal presentar: la que 

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

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

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

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

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 12 de setembre de 2007
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

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1763/07.
b) Objecte del contracte: obres d’ampliació 

3/2 aules (4 aules, 1 aula dibuix i escala) a 
l’IES Angeleta Ferrer i Sensat de Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental).

c) Pressupost de licitació:
Import total: 562.298,49 euros, IVA inclòs, 

desglossat en les següents anualitats:
Any 2007: 162.298,49 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 400.000,00 euros, IVA inclòs.
Aquesta despesa queda condicionada a 

l’aprovació d’acord de Govern de despesa 
pluriennal.

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

Obra nùm. 2:
a) Número d’expedient: 1848/07.
b) Objecte del contracte: obres d’adequació 

de la sala de calderes i barana d’escala a l’IES 
Cristòfol Colom de Barcelona (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació:
Import total: 66.678,82 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup complet, 

categoria a.
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 una 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 el 
últims 5 anys.

e) Termini d’execució: 3 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 1849/07.
b) Objecte del contracte: obres de cons-

trucció de magatzem, vestidors i lavabos del 
pati al CEIP Torrent de Can Carabassa de 
Barcelona (Barcelonès).

c) Pressupost de licitació:
Import total: 164.962,25 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup complet, 

categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

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

e) Termini d’execució: 3 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

(07.190.077)

ANUNCI pel qual es fa pública la licita-
ció de contractes d’obres (exp. 2220/07 i 
2221/07).

—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: 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: 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
- 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.

—8 Obtenció de la documentació i informa-
ció

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 - 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 Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Es fa constar que si l’últim dia 
del termini és dissabte o festiu, la presentació 
de proposicions es prorrogarà fins al proper 
dia hàbil.

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

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

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

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

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

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

l’endemà de l’acabament del termini de 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.
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Barcelona, 12 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:
a)  Número d’expedient: 2220/07.
b) Objecte del contracte: obres d’ampliació 

d’una aula i 2ª escala al CEIP Montoliu de la 
Riera de Gaià (Tarragonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 127.225,75 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup complet, 

categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries no 

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

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 2221/07.
b) Objecte del contracte: obres de reforma 

de l’IES Gaudí de Reus (Baix Camp).
c) Pressupost de licitació
Import total: 281.478,71 euros, IVA inclòs.
d) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 9, 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.

(07.193.022)

EDICTE de 6 de juliol de 2007, pel qual es 
notifica la Resolució de 12 de juny de 2007 de la 
secretària general del Departament d’Educació 
per la qual s’incoa expedient disciplinari a la 
senyora Pilar Fernández Nieto.

Atès que no ha estat possible practicar 
la notificació de Resolució de 12 de juny de 
2007 de la secretària general del Departament 
d’Educació per la qual s’incoa expedient disci-
plinari a la senyora Pilar Fernández Nieto, amb 
DNI 36906862G, adscrita a l’IES Infanta Isabel 
d’Aragó, de Barcelona, funcionària docent del 
cos de professors d’ensenyament secundari, el 
darrer domicili conegut del qual és a Barcelona, 
es notifica a la persona interessada que, en 
aplicació del que disposa l’article 59.5 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la Resolució 
d’incoació és a la seva disposició a les oficines 
de la Inspecció de Serveis del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021 
Barcelona, de dilluns a divendres en horari 
d’oficina, i que se la cita perquè el primer dia 
hàbil, ultrapassades 48 hores després de la 
publicació del present edicte al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, comparegui a les 
12 hores, a la planta 5B de la Via Augusta, 
núm. 202, 08021 Barcelona, a fi de prendre-li 

declaració en relació amb l’expedient discipli-
nari que es notifica pel present edicte.

Barcelona, 6 de juliol de 2007

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(07.187.022)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
de quatre contractes d’obres (exp. 2218/07, 
2219/07, 2222/07 i 2223/07).

—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: obres a diver-

sos centres educatius tal com s’especifica 
a l’annex.

b) Termini d’execució: veure annex.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.

—7 Criteris de valoració
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.

—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: 4 de setembre 

de 2007.
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: 12 de setembre de 2007.
En cas que es presentin proposicions per 

correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 12 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 2218/07.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·lació 

d’ascensor a l’IES Comte de Rius de Tarragona 
(Tarragonès).

c) Pressupost de licitació:
Import total: 89.999,35 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 úni-
cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.

e) Termini d’execució: 2,5 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.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 2219/07.
b) Objecte del contracte: obres de substitu-

ció de fusteries a l’IES Cal·lipolis de Tarragona 
(Tarragonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 84.659,87 euros, IVA inclòs.
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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 úni-
cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.

e) Termini d’execució: 2,5 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de re-
planteig a efectuar en un termini màxim de 10 dies 
des de la data de formalització del contracte.
Obra núm. 3:

a) Número d’expedient: 2222/07.
b) Objecte del contracte: obres de distri-

bució interior d’aules per a formació d’adults 
de la planta segona de l’edifici “Casa de la 
Caritat” de Valls (Alt Camp).

c) Pressupost de licitació
Import total: 194.542,05 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.
Obra núm. 4:

a) Número d’expedient: 2223/07.
b) Objecte del contracte: obres d’arran-

jament de la coberta a l’IES Pere Martell de 
Tarragona (Tarragonès).

c) Pressupost de licitació
Import total: 131.142,98 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: 2,5 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de re-
planteig a efectuar en un termini màxim de 10 dies 
des de la data de formalització del contracte.
(07.193.168)

RESOLUCIÓ EDU/2279/2007, de 17 de juliol, 
de revocació de la subvenció atorgada al centre 
Mare de Déu de l’Esperança, de Badalona, per 
al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la 
llengua catalana, destinat a l’alumnat estranger 
de nova incorporació al sistema educatiu.

Per la Resolució EDU/3787/2006, de 17 
de novembre, per la qual es resol el concurs 

públic per a la concessió de subvencions als 
centres docents privats concertats, per al su-
port a l’acollida i a l’aprenentatge de la llengua 
catalana destinat a l’alumnat estranger de nova 
incorporació al sistema educatiu (DOGC núm. 
4770, de 28.11.2006), es va atorgar al centre 
Mare de Déu de l’Esperança, de Badalona, 
amb codi 08000921, una subvenció de 
18.000,00 euros per al curs 2006-2007.

Mitjançant un escrit de renúncia de la sub-
venció del centre Mare de Déu de l’Esperança, 
de Badalona, aquest comunica que s’han pro-
duït baixes d’alumnes de nova incorporació al 
sistema educatiu, i que per tant no reuneix els 
requisits exigits per l’Ordre de la convocatòria 
esmentada.

Segons estableix l’article 99 del Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, és causa de revocació de les 
subvencions l’obtenció sense reunir les con-
dicions requerides.

Per això, a proposta de la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Revocar la subvenció de 18.000,00 euros 
atorgada al centre Mare de Déu de l’Espe-
rança, de Badalona, amb codi 08000921, per 
al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la 
llengua catalana destinat a l’alumnat estranger 
de nova incorporació al sistema educatiu, per 
no reunir les condicions requerides.

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 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, 17 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.193.112)

RESOLUCIÓ EDU/2280/2007, de 16 de juliol, 
de modificació del concert educatiu del centre 
docent privat Maristes Rubí, de Rubí.

Per la Resolució EDU/1629/2006, de 22 
de maig (DOGC núm. 4642, de 26.5.2006), 
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 

EDC/639/2006, de 14 de març, per la qual 
es resol amb caràcter provisional la renovació 
dels concerts educatius de centres docents 
privats per als nivells obligatoris i per als ense-
nyaments d’educació infantil es van concertar 
2 unitats de primer curs, 2 unitats de segon 
curs i 2 unitats de tercer curs d’educació in-
fantil al centre docent privat Maristes Rubí, de 
Rubí, amb codi 08023724, per un període de 
quatre anys, a partir de l’inici del curs escolar 
2006-2007.

Per la Resolució EDU/946//2007, de 23 
de març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), 
es van resoldre amb caràcter provisional les 
modificacions dels concerts educatius de cen-
tres docents privats per als nivells obligatoris 
i per als ensenyaments d’educació infantil de 
segon cicle, la qual es va elevar a definitiva 
per la resolució EDU/1666/2007, d’1 de juny 
(DOGC núm. 4900, de 8.6.2007). El concert 
del centre docent Maristes Rubí, de Rubí, no 
va ser objecte de modificació, atès que aquest 
centre no havia efectuat cap sol·licitud de 
modificació del concert vigent.

No obstant, d’acord amb l’informe de la 
inspecció d’educació de 25 de juny de 2007, 
les necessitats d’escolarització del municipi de 
Rubí fan necessari incrementar una unitat en el 
primer curs d’educació infantil de segon cicle 
d’aquest municipi, atès que l’oferta inicial de 
places escolars de Rubí no serà suficient per 
atendre totes les sol·licituds de matrícula.

D’altra banda, el centre disposa per Resolu-
ció de 15 de juny de 2007, d’autorització per 
impartir 3 unitats de primer curs d’educació 
infantil de segon cicle, i va sol·licitar l’increment 
del concert corresponent.

En conseqüència i a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu per al nivell 
d’educació infantil de segon cicle del centre 
docent privat Maristes Rubí, de Rubí, amb 
codi 08023724, en els termes que consten en 
l’annex d’aquesta Resolució i per un període 
de 3 anys.

—2 Aquesta Resolució té efectes des de 
l’inici del curs escolar 2007/08 i 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.
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Barcelona, 16 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

EINF: educació infantil.
EINF: N1 - N2 - N3.
N1: unitats concertades de primer curs d’edu-
cació infantil de segon cicle.
N2: unitats concertades de segon curs d’edu-
cació infantil de segon cicle.
N3: unitats concertades de tercer curs d’edu-
cació infantil de segon cicle.
Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Rubí.
Denominació: Maristes Rubí.
Codi: 08023724.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-2-2.

(07.190.103)

RESOLUCIÓ EDU/2281/2007, de 17 de juliol, 
per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 
29 de juny de 2007, del recurs de reposició 
interposat per la titularitat del centre docent 
privat concertat La Salle Sant Celoni, de Sant 
Celoni, contra la Resolució EDU/1084/2007, 
de 13 d’abril.

Per la Resolució EDU/1084/2007, de 13 
d’abril (DOGC núm. 4865, de 19.4.2007), es 
van resoldre les sol·licituds de centres docents 
privats per acollir-se al règim de concerts 
educatius, per als ensenyaments d’educació 
infantil de segon cicle.

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució 
es va denegar al centre La Salle Sant Celoni, 
de Sant Celoni, amb codi 08025745, l’accés 
al règim de concerts educatius per a 2 unitats 
d’educació infantil de segon cicle, a comptar 
des de l’inici del curs escolar 2007-2008.

Contra aquesta Resolució, el centre La 
Salle Sant Celoni va interposar un recurs de 
reposició, pel qual sol·licitava concert per a 2 
unitats de primer curs d’educació infantil de 
segon cicle, que s’ha estimat per Resolució 
de 29 de juny de 2007.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993, 
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, 
estableix que la concessió dels concerts 
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i a proposta de 
la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 29 de 
juny de 2007, per la qual s’estima el recurs 
interposat pel centre docent privat La Salle Sant 
Celoni, de Sant Celoni, amb codi 08025745, 
contra la Resolució EDU/1084/2007, de 13 
d’abril, per la qual es resolen les sol·licituds de 
centres docents privats per acollir-se al règim 
de concerts educatius per als ensenyaments 
d’educació infantil de segon cicle.

En conseqüència, s’aprova l’accés al règim 
general dels concerts educatius per a 2 unitats 

de primer curs d’educació infantil de segon 
cicle per al curs 2007-2008.

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

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

Barcelona, 17 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.193.107)

RESOLUCIÓ EDU/2282/2007, de 17 de 
juliol, per la qual s’autoritza l’obertura del 
centre privat de formació d’adults Fundació 
Mil·lenari, de Vic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre privat de formació d’adults 
Fundació Mil·lenari, de Vic, en petició d’auto-
rització d’obertura d’un centre es va instruir 
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat de 
formació d’adults Fundació Mil·lenari, de Vic, 
en els termes que s’especifiquen a l’annex 
d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar 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 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, 17 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Comarca: Osona.
Municipi: Vic.
Localitat: 08500 Vic.
Codi: 08067867.
Denominació: Centre de Formació d’Adults 
Fundació Mil·lenari.
Adreça: c. Plaça del Mil·lenari, 2, 1r.
Titular: Lluís Macià i Pou
NIF: 77092387-K

S’autoritza l’obertura del centre privat de 
formació d’adults Fundació Mil·lenari, de 
Vic, amb efectes a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. S’autoritzen 
els ensenyaments corresponents al cicle de 
Formació Instrumental. També s’incorporarà 
la perspectiva de gènere a les activitats edu-
catives i formatives.

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

Espais disponibles: 4 aules, sala de professors, 
despatx/secretaria, 2 aules d’informàtica i 
serveis higiènics.
Capacitat simultània de places: 140 alum-
nes.

(07.198.123)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució 
EDU/1824/2007, de 12 de juny, per la qual 
s’implanten cicles formatius d’arts plàstiques 
i disseny en escoles d’art públiques de 
Barcelona (DOGC núm. 4908, pàg. 20704, 
de 20.6.2007).

Havent observat una errada en la publicació 
de la Resolució esmentada, al DOGC núm. 
4908, pàg. 20704, de 20.6.2007, se’n detalla 
l’oportuna correcció:

A la pàgina 20704, penúltima línia, on 
diu :

“...de la família professional de disseny 
gràfic:

”(CFAS 5853) Aparadorisme”,
ha de dir:

“...de la família professional de disseny 
d’interiors:

”(CFAS 5853) Aparadorisme”.
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Barcelona, 17 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.192.035)

ORDRE EDU/277/2007, de 23 de juliol, de 
convocatòria del XIII Premi Pere Calders de 
Literatura Catalana.

El Departament d’Educació impulsa la cre-
ació literària en llengua catalana per part dels 
docents, mitjançant la convocatòria anual del 
Premi Pere Calders de Literatura Catalana.

Tot i que la professionalització dels escriptors 
i escriptores ja és possible des que la nostra 
literatura va entrar en un procés de plena 
normalització, bona part d’aquests escriptors 
i escriptores catalans també es dediquen 
professionalment a la docència en els nivells 
d’educació infantil, primària i secundària.

Per aquest motiu, el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 
de Catalunya, i l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana, convoca per tretzena vegada 
el Premi Pere Calders de Literatura Catalana. 
La concessió d’aquest premi té com a objectiu 
tant el reconeixement públic de la tasca literària 
del personal docent, com de la tasca docent 
dels escriptors i escriptores. Ensems, es vol 
potenciar la creació literària en llengua catalana 
i difondre el gust per la lectura en el món de 
l’ensenyament.

Per tot això, de conformitat amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i el capítol IX del 
Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció 
General d’Innovació,

Ordeno:

Article 1
Convocar el XIII Premi Pere Calders de 

Literatura Catalana.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta 

convocatòria i que es publiquen a l’annex 
d’aquesta Ordre.

Article 3
La dotació del premi és de 6.100,00 euros, 

els quals es faran efectius amb càrrec a la 
posició pressupostària D/483000100/4230 
de l’òrgan gestor EN02 del pressupost de 
l’any 2007.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, els interessats poden interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de 
dos mesos comptats a partir 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, 23 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquest premi és el reconei-

xement públic tant de la tasca literària del 
personal docent com de la tasca docent de 
les escriptores i els escriptors, així com pro-
moure la creació literària en llengua catalana 
i difondre el gust per la lectura en el món de 
l’ensenyament.

—2 Requisits dels participants
Poden optar a aquest premi els docents en 

actiu en els nivells d’educació infantil, primària 
i secundària de centres de Catalunya.

—3 Característiques dels treballs
3.1 Les obres que es presentin s’hauran 

d’emmarcar en la narrativa i en la prosa, hau-
ran de ser inèdites i estar escrites en llengua 
catalana, i tindran una extensió aproximada 
d’unes 100 pàgines.

3.2 No podran optar a aquest premi les 
obres que hagin estat premiades en algun altre 
concurs o hagin rebut algun ajut públic per a 
la seva confecció. Tampoc no hi podran optar 
els autors o les autores que hagin obtingut 
el Premi Pere Calders en qualsevol de les 
edicions anteriors.

—4 Presentació dels treballs i terminis
4.1 Les obres s’hauran de presentar per 

quintuplicat i signades amb pseudònim. S’hi 
adjuntarà un sobre tancat, amb el pseudònim 
i el títol de l’obra a l’exterior. A l’interior, s’hi 
faran constar les mateixes dades i, a més, el 
nom i cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor/a 
així com el nom de la localitat del centre on 
exerceixi la docència.

4.2 Les obres s’hauran de lliurar a la Di-
recció General d’Innovació del Departament 
d’Educació (Via Augusta, 202, planta 2B, 
08021 Barcelona) a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins al 
31 d’octubre de 2007.

—5 Selecció dels treballs
5.1 Per a la concessió del premi es 

constituirà un jurat format per les persones 
següents:

President:
Joan Badia i Pujol, director general d’In-

novació.

Vocals:
Francesc Danés i Andreu, representant del 

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 
Lletres i en Ciències de Catalunya.

Oriol Vergés i Mundó, de l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana.

Ada Castells i Ferrer, escriptora.
Isidor Cònsul i Giribert, escriptor.

Secretari:
Joaquim Nuñez i Cabanillas, subdirector 

general de Formació Permanent i Recursos 
Pedagògics.

5.2 Els membres del jurat estan afectats 
per les causes d’abstenció i recusació que 
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

5.3 Per a la selecció dels treballs, el jurat 
valorarà l’adequació de les obres a l’objecte 
de la convocatòria, l’originalitat del tema, la 
perfecció en la trama, l’estil literari i la qualitat 
lingüística.

5.4 El jurat decidirà tots els aspectes que 
no preveuen aquestes bases i podrà proposar 
declarar el premi desert. També, i en funció 
de la qualitat de les obres, podrà proposar 
dos premis. En aquest cas, es fraccionarà 
la dotació del premi entre les dues obres 
guanyadores.

5.5 La concessió del premi serà inapel·la-
ble.

5.6 En qualsevol cas, es consideraran 
desestimades les sol·licituds no resoltes en 
el termini de 6 mesos comptats a partir de 
l’endemà de finalització del termini per a la 
presentació de sol·licituds.

—6 Lliurament del premi
El jurat dictarà el veredicte no més tard del 

31 de desembre de 2007 i el farà públic en 
el marc d’un acte literari en el decurs del qual 
es lliurarà el premi.

També es publicarà a l’adreça http://www.
xtec.cat/formacio.

—7 Acceptació de les bases i publicació 
dels treballs

7.1 Pel fet de presentar-se al premi, els 
candidats accepten les condicions d’aquesta 
convocatòria.

7.2 La concessió d’aquest premi comporta 
l’autorització al Departament d’Educació per 
a la publicació o difusió de l’obra.

7.3 Durant el termini dels tres mesos 
posteriors a la proclamació del premi, les 
obres presentades estaran a disposició dels 
autors a la Direcció General d’Innovació del 
Departament d’Educació per tal que puguin 
ser retirades. El Departament d’Educació no 
es farà càrrec de la custòdia dels projectes i 
treballs que no hagin estat recollits en la data 
esmentada.

—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar 

tota la informació requerida pel Departament 
d’Educació i pels òrgans de control de l’Ad-
ministració.

(07.204.030)

RESOLUCIÓ EDU/2332/2007, de 20 de juliol, 
per la qual es modifica la composició de la 
zona escolar rural Pallars Jussà, d’Isona (Isona 
i Conca Dellà).

La continua modificació de les necessitats 
dels serveis d’escolarització, aconsellen ade-
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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 
Pallars Jussà.

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 Pallars Jussà, amb codi 25007839, 
d’Isona (Isona i Conca Dellà) , comarca del 
Pallars Jussà, en el sentit següent:

El CEIP La Vall Fosca, amb codi 25008765, 
de La Plana de Mont-ros (la Torre de Cabdella), 
s’incorpora a la zona escolar rural.

Article 2
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, 20 de juliol de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.200.147)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007 per la qual 
s’aproven les instruccions per a l’organització i 
el funcionament de les llars d’infants públiques 
dependents del Departament d’Educació per 
al curs 2007-2008.

A fi d’establir aspectes d’organització i 
funcionament, i orientacions generals, que 

possibilitin l’aplicació pràctica de la normativa 
vigent en els aspectes didàctics i pedagògics, 
de gestió i de personal, de totes les llars d’in-
fants públiques dependents del Departament 
d’Educació, sens perjudici dels acords que es 
puguin establir en el conveni col·lectiu únic del 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya 
en l’àmbit de Catalunya.

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament de les llars d’infants 
públiques dependents del Departament d’Edu-
cació per al curs 2007-2008 en els termes 
establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat a les instruccions per 
a l’organització i el funcionament de les llars 
d’infants públiques per al curs 2007-2008 a 
la pàgina www.gencat.net/educacio

3. Els directors i directores donaran a conèi-
xer el contingut de les instruccions als diferents 
sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 10 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, per 
la qual s’aproven les instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres 
educatius públics d’educació infantil i primària 
i d’educació especial per al curs 2007-2008.

A fi d’establir els aspectes d’organització i 
funcionament i les orientacions generals per a 
l’aplicació pràctica de la normativa vigent en 
els aspectes didacticopedagògics, participa-
tius i de gestió dels centres educatius públics 
d’educació infantil i primària i d’educació 
especial, i sens perjudici de les normatives 
específiques que regulen situacions particu-
lars, en virtut de les atribucions conferides 
per l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres educatius 
públics d’educació infantil i primària i d’edu-
cació especial per al curs 2006-2007 en els 
termes establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per 
a l’organització i el funcionament dels centres 
educatius públics d’educació infantil i primària 
i d’educació especial per al curs 2007-2008 a 
la pàgina www.gencat.net/educacio

3. Que els directors i directores donin a 
conèixer el contingut de les instruccions als 
diferents sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 10 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, per la 
qual s’aproven les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres educatius 
privats d’educació infantil i primària i d’educació 
especial per al curs 2007-2008.

A fi d’establir els aspectes d’organització i 
funcionament i les orientacions generals per a 
l’aplicació pràctica de la normativa vigent en 
els aspectes didacticopedagògics, participa-
tius i de gestió dels centres educatius privats 
d’educació infantil i primària i d’educació 
especial, 

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres educatius 
privats d’educació infantil i primària per al 
curs 2007-2008 en els termes establerts en 
aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per 
a l’organització i el funcionament dels centres 
educatius privats d’educació infantil i primària 
per al curs 2007-2008 a la pàgina d’internet 
www.gencat.net/educacio

Barcelona, 10 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ de 11 de juliol de 2007, per 
la qual s’aproven les instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres 
educatius públics d’educació secundària per 
al curs 2007-2008

A fi d’establir els aspectes d’organització i 
funcionament i les orientacions generals per a 
l’aplicació pràctica de la normativa vigent en 
els aspectes didacticopedagògics, participatius 
i de gestió dels centres educatius d’educació 
secundària, i sens perjudici de les normatives 
específiques que regulen situacions particu-
lars, en virtut de les atribucions conferides 
per l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres educatius 
públics d’educació secundària per al curs 
2007-2008 en els termes establerts en aquesta 
Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per 
a l’organització i el funcionament dels centres 
educatius públics d’educació secundària per 
al curs 2007-2008 a la pàgina d’internet www.
gencat.net/educacio

3. Els directors i directores donaran a conèi-
xer el contingut de les instruccions als diferents 
sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 11 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
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RESOLUCIÓ de 11 de juliol de 2007, per 
la qual s’aproven les instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres 
educatius privats d’educació secundària per 
al curs 2007-2008

A fi d’establir els aspectes d’organització i 
funcionament i les orientacions generals per a 
l’aplicació pràctica de la normativa vigent en 
els aspectes didacticopedagògics, participa-
tius i de gestió dels centres educatius privats 
d’educació secundària, i sens perjudici de les 
normatives específiques que regulen situacions 
particulars, en virtut de les atribucions conferi-
des per l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’orga-
nització i el funcionament dels centres edu-
catius privats d’educació secundària per al 
curs 2007-2008 en els termes establerts en 
aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per 
a l’organització i el funcionament dels centres 
educatius privats d’educació secundària per al 
curs 2007-2008 a la pàgina d’internet www.
gencat.net/educacio

Barcelona, 11 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2007, per la 
qual s’aproven les instruccions per a l’orga-
nització i el funcionament dels centres que 
imparteixen ensenyaments de l’àmbit d’arts 
plàstiques i disseny per al curs 2007-2008

A fi d’actualitzar diferents aspectes d’or-
ganització i funcionament i donar orientaci-
ons generals per a l’aplicació pràctica de la 
normativa vigent en les perspectives didac-
ticopedagògica, participativa i de gestió de 
les escoles que imparteixen ensenyaments 
de l’àmbit d’arts plàstiques i disseny, i sens 
perjudici de les normatives específiques que 
regulen situacions particulars, en virtut de les 
atribucions conferides per l’article 16 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organitza-
ció i el funcionament de les escoles d’art, esco-
les d’art i superior de disseny i escola superior 
de conservació i restauració de béns culturals 
de Catalunya per al curs 2007-2008, en els 
termes establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres que 
imparteixen ensenyaments de l’àmbit d’arts 
plàstiques i disseny per al curs 2007-2008 a la 
pàgina d’internet www.gencat.net/educacio

3. En allò no previst en aquestes instrucci-
ons, s’entendran d’aplicació les instruccions 
establertes amb caràcter general per als 
centres d’educació secundària.

4. Que els directors i directores donin a 
conèixer el contingut de les instruccions als 
diferents sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 20 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito 
Secretària general

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2007, per la 
qual s’aproven les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament de les escoles oficials 
d’idiomes per al curs 2007-2008

Atesa la publicació del Decret 312/1997, de 
9 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació 
curricular del primer nivell dels ensenyaments 
d’idiomes (DOGC núm. 2588, de 27. 2.1998), 
cal establir els aspectes d’organització i 
funcionament i les orientacions generals que 
possibilitin l’aplicació pràctica de la normativa 
vigent en els aspectes didacticopedagògics, 
participatius, de gestió i de personal de les 
escoles oficials d’idiomes, en virtut de les 
atribucions conferides per l’article 16 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament de les escoles oficials 
d’idiomes per al curs 2007-2008 en els termes 
establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per a 
l’organització i el funcionament de les escoles 
oficials d’idiomes per al curs 2007-2008 a la 
pàgina d’internet www.gencat.net/educacio

3. Que els directors i directores donin a 
conèixer el contingut de les instruccions als 
diferents sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 19 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2007, per la 
qual s’aproven les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres docents i 
aules públics de formació de persones adultes 
per al curs 2007-2008.

A fi d’establir els aspectes d’organització i 
funcionament i les orientacions generals per a 
l’aplicació pràctica de la normativa vigent en 
els aspectes didacticopedagògics, participatius 
i de gestió dels centres docents i aules pú-
blics de formació de persones adultes, i sens 
perjudici de les normatives específiques que 
regulen situacions particulars, en virtut de les 
atribucions conferides per l’article 16 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres docents i 
aules públics de formació de persones adultes 
per al curs 2007-2008 en els termes establerts 
en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per 
a l’organització i el funcionament dels centres 
docents i aules públics de formació de per-
sones adultes per al curs 2007-2008 a la 
pàgina www.gencat.net/educacio.

3. Que els directors i directores donin a 
conèixer el contingut de les instruccions als 
diferents sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 18 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2007, per la 
qual s’aproven les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres de formació 
de persones adultes de titularitat municipal i 
privats per al curs 2007-2008

A fi d’establir els aspectes d’organització i 
funcionament i les orientacions generals per a 
l’aplicació pràctica de la normativa vigent en els 
aspectes didacticopedagògics, participatius i 
de gestió dels centres de formació de persones 
adultes de titularitat municipal i privats, 

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres docents 
i aules municipals i privats de formació de 
persones adultes per al curs 2007-2008 en els 
termes establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per 
a l’organització i el funcionament dels centres 
de formació de persones adultes de titularitat 
municipal i privats per al curs 2007-2008 a la 
pàgina www.gencat.net/educacio

Barcelona, 20 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2007, per la 
qual s’aproven les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels serveis educatius 
(EAP, CRP, CdA, CREDA i ELIC) i del Programa 
de mestres itinerants per a deficients visuals 
per al curs 2007-2008

Els EAP (equips d’assessorament psi-
copedagògic), CRP (centres de recursos 
pedagògics), CdA (camps d’aprenentatge) 
CREDA (centres de recursos per a deficients 
auditius) i ELIC (equips d’assessorament de 
llengua, interculturalitat i cohesió social) són 
serveis de suport permanent a la tasca docent 
del professorat i dels centres educatius per 
tal d’adequar la seva tasca a les diferents 
necessitats de l’alumnat.
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L’atenció educativa de l’alumnat cec o 
deficient visual de Catalunya es garanteix per 
mitjà d’un conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’ONCE. També es 
disposa amb el Programa de mestres itinerants 
per a deficients visuals, un servei que ofereix el 
suport específic a l’alumnat amb dèficit visual 
en els centres educatius ordinaris per afavorir 
la seva inte¬gració educativa.

La Direcció General d’Innovació estableix les 
directrius i els procediments generals referits 
a l’organització, el funcionament i l’elaboració 
de memòries i plans d’actuació dels serveis 
educatius i del Programa de mestres itinerants 
per a deficients visuals.

En el cas de la ciutat de Barcelona, tenint en 
compte les disposicions vigents per les quals es 
transfereixen les competències corresponents 
de gestió dels serveis educatius al Consorci 
d’Educació, serà el mateix Consorci qui con-
cretarà i desenvoluparà aquestes instruccions 
en l’àmbit de la ciutat de Barcelona.

Atesa la necessitat de concretar les actua-
cions per al curs 2007-2008,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions d’organització 
i funcionament dels serveis educatius i del 
Programa de mestres itinerants per a deficients 
visuals per al curs 2007-2008 en els termes 
establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions 
per a l’organització i el funcionament dels 
serveis educatius i del Programa de mestres 
itinerants per a deficients visuals per al curs 
2007-2008 a la pàgina d’internet www.gencat.
net/educacio

Barcelona, 20 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2007, per la 
qual s’aproven les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament de l’Institut d’Educació 
Secundària Obert de Catalunya per al curs 
2007-2008

A fi d’establir els aspectes d’organització i 
funcionament i les orientacions generals per a 

l’aplicació pràctica de la normativa vigent en 
els aspectes didacticopedagògics, participatius 
i de gestió de l’Institut d’Educació Secundària 
Obert de Catalunya, i sens perjudici de les 
normatives específiques que regulen situacions 
particulars, en virtut de les atribucions conferi-
des per l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament de l’Institut d’Educació 
Secundària Obert de Catalunya per al curs 
2007-2008 en els termes establerts en aquesta 
Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per 
a l’organització i el funcionament de l’Institut 
d’Educació Secundària Obert de Catalunya per 
al curs 2007-2008 a la pàgina www.gencat.
net/educacio

Barcelona, 24 de juliol de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
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