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RESOLUCIÓ EDU/2800/2007, de 30 de juliol, 

per la qual s’autoritza la modifi cació de l’au-

torització d’obertura del centre docent privat 

Goar, de Viladecans.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

al Departament d’Educació per la repre-

sentant d’Agubi, SL, en petició de canvi 

de titularitat del centre docent privat Goar, 

de Viladecans, es va instruir l’expedient 

corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 

esmentat el compliment per part del nou 

titular dels requisits exigits per la normativa 

d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica 

8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 

l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’educació, i el Decret 55/1994, de 8 

de març, sobre el règim d’autorització dels 

centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modifi cació de l’autorització 

d’obertura del centre docent privat Goar, de 

Viladecans, codi 08032555, per canvi de 

titularitat.

Les dades del nou titular són:

Nom: Centro Educativo Goar, SL.

NIF: B64454523.
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—2 El nou titular se subroga en totes les 

obligacions i els drets del concert educatiu 

subscrit amb el titular anterior. En conse-

qüència, el corresponent Servei Territorial del 

Departament d’Educació efectuarà els tràmits 

necessaris per incloure les modificacions 

escaients en els documents administratius 

corresponents.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 

la via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs d’alçada davant el 

conseller d’Educació, en el termini d’un mes a 

comptar de l’endemà de la seva publicació al 

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.

Sant Feliu de Llobregat, 30 de juliol de 2007

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 

7.6.1999)

Jaume Graells i Veguin

Director dels Serveis Territorials

al Baix Llobregat-Anoia

(07.208.025)

RESOLUCIÓ EDU/2801/2007, de 6 de se-

tembre, per la qual s’autoritza el cessament 

d’activitats de la llar d’infants privada Calimero, 

de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

al Departament d’Educació pel titular de la llar 

d’infants privada Calimero, de Barcelona, en 

petició d’autorització de cessament d’activitats, 

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, la Llei 

orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 

del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, 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 Calimero, de Barcelona, 

les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Barcelona.

Denominació: Calimero.

Codi: 08053741.

Titular: Amelia García García.

NIF del titular: 35029230T.

El cessament d’activitats té efectes des de 

la fi  del curs 2002-2003.

—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, 6 de setembre 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)

(07.249.074)

RESOLUCIÓ EDU/2802/2007, de 7 de se-

tembre, per la qual s’autoritza la modifi cació 

de l’autorització d’obertura del centre docent 

privat Escola Pia Sant Antoni, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

pel representant del titular del centre docent 

privat Escola Pia Sant Antoni, de Barcelona, 

en petició d’autorització de modifi cació de 

la capacitat, es va instruir l’expedient cor-

responent.

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 modifi cació de l’autorització 

d’obertura del centre docent privat Escola Pia 

Sant Antoni, codi 08005746, de Barcelona, 

per modifi cació de la capacitat, en els termes 

següents:

Educació infantil de segon cicle: ampliació de 

9 a 10 unitats i de 225 a 250 llocs escolars.

Batxillerat: reducció de 12 a 11 unitats i 

de 420 a 385 llocs escolars, en les mateixes 

modalitats.

—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, 7 de setembre 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 a l’inici del curs 2007-

2008

Autorització d’obertura:

Educació infantil de segon cicle: 10 unitats 

amb capacitat per a 250 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capacitat 

per a 450 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 16 unitats 

amb capacitat per a 480 llocs escolars.

Batxillerat: 11 unitats amb capacitat per 

a 385 llocs escolars en les modalitats d’hu-

manitats i ciències socials, i de ciències i 

tecnologia.

Amb caràcter transitori i fi ns la seva ex-

tinció: 11 unitats amb capacitat per a 385 

llocs escolars de les modalitats d’humanitats 

i ciències socials, ciències de la naturalesa i 

la salut, i tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:

Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:

Administració i finances: 2 unitats amb 

capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà el 30 

llocs escolars.

(07.250.010)

RESOLUCIÓ EDU/2803/2007, de 17 de 

setembre, per la qual es nomena la senyora 

Josefa Beltran Bertomeu directora del Pro-

grama de descentralització del Departament 

d’Educació.

Per Acord de Govern de data 24 de juliol 

de 2007 es va crear el Programa de des-

centralització del Departament d’Educació. 

L’esmentat acord preveu que al capdavant 

d’aquest Programa hi haurà un/a director/a i 

defi neix aquest lloc de treball como un lloc de 

personal eventual.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, 

de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 

en un text únic dels preceptes de determinats 

textos legals vigents a Catalunya en matèria 

de funció pública;

Vist el que preveu el Decret 2/2005, d’11 

de gener, sobre el règim jurídic del personal 

eventual de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que 

m’han estat conferides,
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Resolc:

Nomenar la senyora Josefa Beltran Ber-

tomeu directora del Programa de descen-

tralització del Departament d’Educació, amb 

els drets i obligacions inherents al lloc mentre 

l’ocupi i que s’indiquen tot seguit:

Funcions:

Dissenyar el Programa de descentralitza-

ció del Departament i dels serveis territorials 

d’Educació.

Implementar les accions que defineix el 

Programa.

Supervisar i fer el seguiment del Progra-

ma.

Representar el Departament d’Educació 

en les interlocucions per a l’impuls del Pro-

grama.

Coordinar les accions del Programa.

Dirigir els mitjans personals i gestionar els 

recursos materials que el Departament d’Edu-

cació pugui adscriure a aquest Programa.

Retribucions: assimilades a les correspo-

nents al grup A de personal funcionari, nivell 

de destinació 30.2, complement específic 

39.258,60 euros anuals (amb jornada de 

dedicació especial).

Barcelona, 17 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

(07.260.115)

EDICTE de 30 de juliol de 2007, de notifi ca-

ció de resolució d’expedient de reclamació 

patrimonial.

Atès que no ha estat possible notifi car a la 

senyora Monica Pérez López la Resolució de 

21 de maig de 2007, que resol la reclamació de 

danys i perjudicis que va instar en data 14 de 

febrer de 2007, en aplicació del que preveuen 

els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les adminis-

tracions públiques i del procediment adminis-

tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), 

es notifi ca que la resolució esmentada està 

a disposició de la interessada a les depen-

dències dels Serveis Territorials d’Educació 

a Barcelona II (comarques), carrer Casp 15, 

08010 Barcelona, durant un termini de 10 dies 

hàbils, comptats des de la data de la publicació 

d’aquest Edicte al DOGC. Transcorregut aquest 

termini s’arxivaran les actuacions sense més 

tràmits, llevat dels que comporti l’execució de 

la resolució esmentada.

Contra aquesta Resolució, que posa fi  a la 

via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs contenciós adminis-

tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

corresponent, en el termini de dos mesos a 

comptar des de l’endemà de la seva notifi cació, 

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 notifi cació, 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, 30 de juliol de 2007

Camil Fortuny i Recasens

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona II (comarques)

(07.211.166)

EDICTE de 18 de setembre de 2007, pel 

qual es notifi ca la resolució de 28 d’agost de 

2007, que acorda prorrogar la durada màxima 

de l’expedient disciplinari incoat per resolució 

de 12 de març de 2007 a la senyora Anna 

Maria Gomà Stinchi.

Atès que no ha estat possible practicar la 

notifi cació de la resolució de 28 d’agost de 

2007, de la secretària general del Departament 

d’Educació, dictada en la tramitació de l’ex-

pedient disciplinari incoat a la funcionària del 

cos administratiu senyora Anna Maria Gomà 

Stinchi, domiciliada a Barcelona, per resolu-

ció de 12 de març de 2007, en aplicació del 

que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, modificada por la Llei 

4/1999, de 13 de gener, es notifi ca a la persona 

interessada que la resolució de 28 d’agost de 

2007 ha prorrogat en cinc mesos, la durada 

màxima de l’expedient tal i com preveu l’ar-

ticle 51.2 del reglament de règim disciplinari 

de la funció pública de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya (Decret 243/1995, 

de 27 de juny).

La resolució esmentada és a la seva dispo-

sició a les ofi cines de la Subdirecció General 

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’ofi cina.

Barcelona, 18 de setembre de 2007

Francesca Roget Paijà

Instructora de l’expedient

(07.261.006)

EDICTE de 18 de setembre de 2007, pel qual 

es notifi ca la resolució d’incoació d’expedient 

disciplinari a Anna M. Gomà Stinchi.

Atès que no ha estat possible practicar 

la notifi cació de la resolució de 22 d’agost 

de 2007, de la secretària general del De-

partament d’Educació, per la qual s’incoa 

expedient disciplinari a la funcionària del cos 

administratiu Sra. Anna M. Gomà Stinchi, 

DNI 38490955H, domiciliada a Barcelona, 

es notifi ca 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, modifi cada 

per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la resolució 

d’incoació és a la seva disposició a les ofi cines 

de la Subdirecció General 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’ofi cina, i que se la cita 

perquè el primer dimarts, ultrapassades 48 

hores després de la publicació d’aquest Edicte 

al DOGC, comparegui a les 11 hores 30 minuts, 

a la planta 5B de la Via Augusta, núm. 202, 

08021 Barcelona, a fi  de prendre-li declaració 

en relació amb l’expedient disciplinari que es 

notifi ca per aquest Edicte.

Passats deu dies, a comptar des de l’ende-

mà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, 

se seguiran les actuacions oportunes d’acord 

amb la normativa vigent.

Barcelona, 18 de setembre de 2007

Francesca Roget Paijà

Instructora de l’expedient

(07.261.003)

ORDRE EDU/332/2007, de 18 de setembre, 

per la qual s’aproven les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions als ajuntaments, 

per al foment de la participació en activitats 

extraescolars, dels centres educatius sufragats 

amb fons públics, i s’obre la convocatòria per 

al curs escolar 2007-2008.

D’acord amb el que estableix l’article 2 de la 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 

una de les fi nalitats del sistema educatiu és el 

ple desenvolupament de la personalitat i de 

les capacitats de l’alumnat. Així mateix, la Llei 

orgànica d’educació es refereix a la cooperació 

i col·laboració de les administracions educatives 

amb les corporacions locals en la planifi cació 

i implementació de la política educativa i, en 

aquest sentit, es determina que totes elles 

coordinaran les seves actuacions, en l’àmbit 

de les seves respectives competències, per tal 

d’assolir una més gran efi càcia dels recursos 

destinats a l’educació i contribuir a les fi nalitats 

que fi xa la pròpia llei.

D’altra banda, fent-se ressò dels principis de 

la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 

famílies, el Departament d’Educació vol afavorir 

la conciliació de la vida laboral i familiar de les 

famílies de Catalunya, destinant subvencions 

per a l’organització d’activitats extraescolars, les 

quals alhora que amplien els camps d’educació 

i socialització de l’alumnat, faciliten que aquest 

estigui atès i ocupat en unes franges horàries 

en les quals els pares i les mares eventualment 

encara no han fi nalitzat les seves dedicacions 

laborals i professionals. Mitjançant les activitats 

extraescolars es posa a disposició de l’alumnat 

i dels centres uns espais i uns professionals 

responsables dels infants durant el temps que 

dura l’activitat, per tal de desplegar capacitats i 

competències complementàries a les dels plans 

d’estudi i enriquir l’oferta de formació integral.

En sintonia amb aquests principis, el Pacte 

Nacional per a l’Educació, signat el 20 de març 

de 2006, entre el Govern de la Generalitat i 

les principals organitzacions que formen la 
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comunitat educativa a Catalunya, reconeix 

l’important paper de les activitats més enllà 

de l’horari lectiu amb fi nalitats educatives 

i de cohesió social, i preveu l’establiment 

d’una línia d’ajuts per a la seva realització, 

amb la qual, entre d’altres objectius, s’ha 

de garantir la participació de l’alumnat de 

famílies amb menys recursos. Amb aquesta 

fi nalitat el Pacte Nacional per a l’Educació 

planifi ca destinar dotacions pressupostàries 

durant els propers exercicis per tal que els 

ajuntaments, mitjançant el compromís amb les 

Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, i 

amb la participació de les famílies en el seu 

fi nançament, puguin implantar aquests serveis 

en els centres educatius.

En aquest sentit, es pronuncia el Decret 

218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús 

social dels edifi cis dels centres educatius per 

a la realització de les activitats socioculturals, 

més enllà del seu ús escolar, i sense interferir 

en l’activitat docent.

D’acord amb l’objectiu del Pla de Govern 

2007-2010 d’impuls de la presentació tele-

màtica de documentació, i amb la voluntat 

d’assolir una major efi ciència en la tramitació 

del procediment de les subvencions convo-

cades s’adopta com a preferent la tramitació 

via telemàtica, mitjançant l’extranet de les 

administracions públiques de Catalunya, el 

portal eaCat.

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 fi nances públiques 

de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de 

la Direcció General d’Atenció a la Comunitat 

Educativa,

Ordeno:

Article 1.

S’aproven les bases reguladores que 

consten a l’annex d’aquesta Ordre, per a 

l’atorgament de subvencions als ajuntaments, 

per al foment de la participació en activitats 

extraescolars amb fi nalitats educatives i de 

cohesió social dels centres educatius sufragats 

amb fons públics, que imparteixen ensenya-

ments d’educació infantil de segon cicle i/o 

ensenyaments obligatoris, organitzades pels 

ajuntaments o per les associacions de mares 

i pares d’alumnes, i amb la participació de les 

famílies en el seu fi nançament.

Article 2.

S’obre convocatòria de concurs públic per a 

la concessió de subvencions als ajuntaments, 

per a les activitats extraescolars realitzades 

durant el curs escolar 2007-2008, la qual es 

regeix per les bases que es publiquen com a 

annex d’aquesta Ordre.

Article 3. 

Es destina a la concessió d’aquestes 

subvencions un import total de 4.118.000,00 

euros, dels quals 1.565.000,00 euros seran 

imputables a l’any 2007, amb càrrec a la partida 

EN04 D/4600000100/4250 dels pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya per a 2007, i 

2.553.000,00 al 2008, amb càrrec a la partida 

corresponent d’aquell exercici.

De l ’ import assenyalat per al 2007, 

940.000,00 euros es destinaran a minorar 

el cost de les activitats de forma universal, 

i els restants 625.000,00 euros, a la con-

cessió d’ajuts entre les famílies d’alumnat 

amb menys recursos, d’acord amb el que 

estableix l’article següent. Pel que fa al 2008, 

la distribució entre aquestes dues modalitats 

serà d’1.532.000,00 euros i 1.021.000,00 

euros, respectivament.

No obstant això, la distribució entre les dues 

modalitats esmentades podrà ser diferent del 

que s’ha indicat, en funció de les sol·licituds 

que presentin els ajuntaments.

Aquestes quantitats podran ser incre-

mentades d’acord amb les disponibilitats 

pressupostàries per a l’exercici pressupostari 

corresponent.

Article 4. 

4.1 Les assignacions als ajuntaments 

tindran dues modalitats, compatibles entre 

elles: la primera, per tal de minorar el cost 

de les activitats extraescolars de forma 

universal, i la segona, per tal de minorar el 

cost de les activitats extraescolars mitjançant 

un ajut a les famílies d’alumnat amb menys 

recursos.

Els ajuntaments establiran els mecanismes 

equitatius de distribució de les quantitats 

entre els centres educatius i entre les famílies 

benefi ciàries.

4.2 Les famílies que es vulguin acollir a la 

segona modalitat de les descrites en el punt 

anterior, hauran d’acreditar haver tingut en el 

darrer exercici fi scal liquidat una renda familiar 

disponible inferior als imports que fi guren en 

el següent escalat, en funció del nombre de 

membres que integren la unitat familiar:

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 eu-

ros.

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.

La renda de les famílies, als efectes d’aquest 

article, s’obtindrà per agregació de les rendes 

corresponents al darrer exercici fi scal liquidat de 

cada un dels membres computables de confor-

mitat amb la normativa reguladora de l’impost 

sobre la renda de les persones físiques.

Tindrà el mateix efecte excloent l’existència 

d’activitats econòmiques de què siguin titulars 

els membres computables de la família, per les 

quals hagin tingut el darrer any fi scal un volum 

de facturació superior a 156.300,00 euros.

Les famílies benefi ciàries d’aquests ajuts 

no s’han de trobar en cap de les causes 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.

En el supòsit que les persones sol·licitants 

no puguin adjuntar la documentació referida a 

la capacitat econòmica i estiguin rebent assis-

tència social rellevant, l’ajuntament podrà fer 

una valoració estimativa dels ingressos d’acord 

amb la informació de què disposi.

Article 5

Pel que fa a l’assignació als ajuntaments per 

tal de minorar el cost de l’activitat de forma 

universal (primera de les modalitats descrites 

a l’article 4.1), l’import de la subvenció per 

a cada una d’elles serà el resultat de dividir 

l’import total del crèdit disponible pel nombre 

d’activitats corresponents a les sol·licituds 

admeses. En qualsevol cas, l’import màxim 

concedit serà de 840,00 euros quan es rea-

litzi només una activitat i 420,00 euros més 

per cada una de les restants activitats que 

s’organitzin a cada centre.

Respecte l’assignació als ajuntaments per 

concedir ajuts entre les famílies d’alumnat amb 

menys recursos (segona de les modalitats 

descrites a l’article 4.1), l’import de l’ajut per 

a cada una d’elles serà el resultat de dividir 

l’import total del crèdit disponible pel nombre 

d’alumnes corresponents a les sol·licituds 

admeses. En qualsevol cas, l’import màxim 

concedit per a cada alumne/a serà de 105,00 

euros per activitat, en l’educació especial, i de 

70,00 euros en la resta d’ensenyaments a què 

es refereix aquesta Ordre.

Article 6

El termini de presentació de les sol·licituds 

per a l’obtenció dels ajuts que es convoquen 

és de 20 dies, a comptar des de l’endemà de 

la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.

Article 7

Es delega en la directora general d’Atenció 

a la Comunitat Educativa la competència per 

resoldre aquesta convocatòria.

En la resolució es determinaran els recursos 

que s’hi poden interposar, l’òrgan davant del 

qual es podrà recórrer, i el termini per fer-ho.

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 recurs de reposició, previ al recurs con-

tenciós 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 qual-

sevol altre recurs que considerin convenient 

per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació
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ANNEX

Bases reguladores

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la regulació 

de l’atorgament de subvencions als ajunta-

ments, per al foment de la participació en 

activitats extraescolars en els centres educatius 

sufragats amb fons públics, que imparteixen 

ensenyaments d’educació infantil de segon ci-

cle i/o ensenyaments obligatoris, organitzades 

pels ajuntaments o per les AMPA.

L’import de la subvenció es destinarà a 

minorar el cost del servei per a l’alumnat 

que s’hi aculli, amb un tractament especial 

i directe pel que fa a les famílies en situació 

més desafavorida, mitjançant la concessió 

d’ajuts individuals.

2. Caràcter del servei

El servei d’activitats extraescolars ha d’ésser 

un temps actiu per als nens i nenes, que pos-

sibiliti la realització d’activitats socioeducatives 

lúdiques, artístiques o esportives i d’altres que 

tinguin per fi nalitat continuar la formació dels 

alumnes, amb exclusió de les activitats pròpies 

dels programes escolars.

El català s’ha d’utilitzar normalment com a 

llengua vehicular en aquestes activitats.

Queden excloses d’aquestes subvencions i 

ajuts les activitats esportives que rebin subven-

ció del Pla de l’Esport a l’Escola i totes les que 

formin part dels Plans Educatius d’Entorn.

En qualsevol cas, l’activitat haurà de ser 

aprovada pel consell escolar en els centres 

educatius públics, i pels titulars en els cen-

tres educatius privats sufragats amb fons 

públics.

3. Requisits dels ajuntaments per ser be-

nefi ciaris de les subvencions

3.1 Poden sol·licitar les subvencions els 

ajuntaments de municipis amb centres educa-

tius sufragats amb fons públics de Catalunya 

que imparteixin ensenyaments d’educació 

infantil de segon cicle i/o ensenyaments 

obligatoris.

3.2 Els ajuntaments hauran de seleccionar 

mitjançant un procediment de concurrència 

pública l’alumnat que vulgui participar de l’ajut a 

les famílies amb menys recursos, d’acord amb 

els criteris establerts en aquestes bases regu-

ladores i en la convocatòria corresponent.

4. Condicions de prestació del servei

a) Les activitats han d’estar organitzades 

pels serveis municipals o per les AMPAS.

b) L’activitat s’ha de dur a terme en els locals 

i els espais del centre educatiu que determini 

la direcció del centre, o la titularitat, en el cas 

dels centres privats concertats.

c) Ha de prestar-se en un calendari que 

comprengui la totalitat del curs escolar i en 

un horari que comenci després de l’activitat 

lectiva del dia escolar.

d) Ha d’estar cobert per l’assegurança a 

què fa referència la base 8.

e) El nombre de monitors/ores serà d’un per 

activitat subvencionable, i en qualsevol cas serà 

necessària la presència d’un mínim de dos per 

a la realització d’una única activitat.

f) L’empresa o entitat prestadora del servei 

ha de tenir les activitats emmarcades en un 

projecte educatiu propi.

g) S’aplicarà el conveni col·lectiu de treball 

del sector del lleure educatiu i sociocultural de 

Catalunya vigent, en el cas que el servei es 

presti mitjançant empresa o entitat subjecta a 

la seva regulació.

5. Activitats subvencionables

5.1 Tindrà la consideració d’activitat sub-

vencionable, als efectes d’aquests ajuts, cada 

grup d’entre 12 i 20 alumnes inscrits a cada una 

de les activitats que es programin i que tinguin 

una durada mínima de 70 hores repartides 

durant el curs escolar.

5.2 De forma excepcional, en els centres i 

zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys 

de 50 alumnes, el nombre mínim d’assistents 

a l’activitat haurà de ser de 5. La mateixa 

excepció serà d’aplicació en els centres que 

estiguin en funcionament per un termini de 

menys d’un any abans de la presentació de 

la sol·licitud.

5.3 Per als centres d’educació especial, 

el còmput per a la consideració d’activitat 

subvencionable serà de la meitat del nombre 

d’alumnes que el previst a la base 5.1.

6. Requisits dels monitors i monitores

Els monitors i monitores que prestin el 

servei han de ser majors de 18 anys i estar 

capacitats per a la realització d’aquesta 

tasca. A aquests efectes, hauran d’estar 

en possessió d’algun dels diplomes i títols 

següents: diploma de monitor d’activitats en 

el lleure infantil i juvenil, diploma de director 

d’activitats en el lleure infantil i juvenil, títol 

de tècnic superior en animació sociocultural, 

títol de tècnic superior en integració social i 

títol de tècnic superior en educació infantil, i 

d’altres equivalents, o acreditar capacitació 

provada per l’experiència adquirida.

7. Compatibilitat i concurrència

Els sol·licitants han de declarar si han 

demanat o obtingut altres subvencions amb 

la mateixa fi nalitat, i indicar-ne la seva proce-

dència i import.

L’import de la subvenció concedida en 

cap cas no pot ser d’una quantitat que, aï-

lladament o en concurrència amb altres ajuts 

d’entitats públiques o privades, superi el cost 

del servei.

8. Assegurança

L’ajuntament ha de contractar una asse-

gurança de responsabilitat civil per cobrir els 

riscs derivats del desenvolupament del servei 

d’acollida front a usuaris i tercers, amb uns 

límits mínims de 150.000,00 euros per víctima 

i 1.200.000,00 euros per sinistre, d’acord 

amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel 

qual es regula l’ús social dels edifi cis dels 

centres docents públics, modifi cat pel Decret 

333/2002, de 19 de novembre.

9. Sol·licituds

9.1 Les sol·licituds, degudament signa-

des, es presentaran, de manera preferent, 

pels mitjans telemàtics de l’extranet de les 

administracions públiques catalanes, el portal 

eaCat, adreça http://www.eacat.net, d’acord 

amb el que estableix l’Ordre EDU/325/2007, 

de 10 de setembre, per la qual s’aprova l’ús 

de diversos tràmits telemàtics relatius al procés 

de concessió de subvencions als ajuntaments 

per al foment de la participació en activitats 

extraescolars dels centres educatius sufragats 

amb fons públics, que imparteixen ensenya-

ments d’educació infantil de segon cicle i/o 

ensenyaments obligatoris, en els termes que 

estableix la normativa vigent, sens perjudici del 

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.

9.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans 

telemàtics es consideren presentades davant 

de l’Administració quan s’enregistrin en el 

Registre telemàtic del portal eaCat.

9.3 Les sol·licituds presentades telemà-

ticament tenen els mateixos efectes jurídics 

que les presentades per la resta de mitjans 

admesos en dret.

10. Resolució i publicitat

10.1 La resolució de la convocatòria 

la farà l’òrgan que es determini a la pròpia 

convocatòria.

10.2 La resolució de concessió i deses-

timació de les subvencions es notifi carà als 

sol·licitants. A més a més, la resolució es farà 

pública al tauler d’anuncis de la seu central 

del Departament d’Educació, als taulers dels 

Serveis Territorials corresponents i als del 

Consorci d’Educació de Barcelona, i mitjançant 

la pàgina web del Departament d’Educació, 

així com al portal eaCat.

Així mateix, es publicarà al DOGC quan 

l’import atorgat sigui igual o superior a 

3.000,00 euros.

En qualsevol cas, es consideraran deses-

timades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per 

resolució expressa dins el termini de sis mesos a 

comptar des de l’endemà de la data de fi nalització 

del termini per presentar les sol·licituds.

11. Abonament de la subvenció

La subvenció s’abonarà en dos pagaments 

ingressats en el compte bancari que s’indiqui 

a la sol·licitud. El primer pagament es tramitarà 

dintre del primer trimestre del curs escolar i la 

resta de l’import es lliurarà un cop hagi estat 

justifi cada correctament la subvenció, d’acord 

amb la base següent.

El primer pagament constarà de dues 

bestretes: una d’un 38% de la subvenció 

concedida per a l’organització d’activitats per 

tal de minorar-ne el cost de forma universal, 

i una altra d’un 25% de la subvenció conce-

dida per a l’organització d’activitats per a la 

concessió d’ajuts entre les famílies d’alumnat 

amb menys recursos.

12. Documentació justifi cativa

La documentació justifi cativa a què fa refe-

rència aquesta base haurà de ser presentada 

mitjançant els corresponents formularis de justi-

fi cació que estaran a disposició dels ens locals 

a l’extranet de les administracions públiques. 

Els formularis, signats electrònicament per la 

persona responsable, es lliuraran de manera 

preferent pels mitjans telemàtics de l’extranet 

de les administracions públiques catalanes, el 

portal eaCat, a l’adreça indicada.

També es podran presentar de manera pre-

sencial als Serveis Territorials del Departament 

d’Educació o a la seu central del Departament 

d’Educació o a la seu del Consorci d’Educació 

de Barcelona.

El termini de presentació de la documentació 

fi nirà el dia 31 de juliol de l’any d’acabament 

del curs a què fa referència la convocatòria. 

Aquesta justificació haurà de constar dels 

següents documents:

a) Certifi cat d’assistència a cada activitat, 

amb indicació dels noms i cognoms, i amb 
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l’autorització prèvia dels pares, mares o tu-

tors/res per a la cessió de les dades personals 

de l’alumnat, d’acord amb la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal (BOE núm. 

298, de 14 de desembre).

b) Memòria descriptiva de cada activitat.

c) Certifi cat de la Intervenció de l’Ajunta-

ment, acreditatiu de les obligacions recone-

gudes amb motiu de la prestació del servei, 

amb especifi cació de les activitats realitzades, 

i relació dels ajuts concedits a l’alumnat de les 

famílies amb menys recursos amb el detall dels 

benefi ciaris i els imports corresponents. També 

s’ha d’especifi car el cost al qual fan front les 

famílies per la participació en l’activitat.

d) Pòlissa de responsabilitat civil que cobrei-

xi els riscs d’acord amb la base 8.

13. Obligacions del benefi ciari

a) Dur a terme l’activitat que fonamenta 

la concessió de la subvenció, en els termes 

d’aquestes bases.

b) Sotmetre’s a les actuacions de com-

provació del Departament d’Educació, i a les 

de control de l’activitat econòmica i fi nancera 

que corresponguin a la Intervenció General de 

la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o 

altres organismes competents, tant nacionals 

com comunitaris, amb l’aportació de tota la 

informació que li sigui requerida en exercici de 

les actuacions anteriors.

c) Proposar al Departament d’Educació 

qualsevol canvi que, dins la mateixa fi nali-

tat, es pugui produir en la destinació de la 

subvenció.

d) Disposar dels llibres comptables, registres 

diligenciats i altres documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació 

mercantil i sectorial aplicable, així com els 

estats comptables dels quals es desprenguin 

les actuacions objecte de la subvenció, amb 

la fi nalitat de garantir l’adequat exercici de les 

facultats de comprovació i control.

e) Conservar els documents justifi catius de 

l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els docu-

ments electrònics, mentre puguin ser objecte 

de les actuacions de comprovació i control.

f) Fer pública la col·laboració del Depar-

tament d’Educació en la documentació que 

generin les activitats subvencionades.

14. Revocació de la subvenció

Són causes de revocació total o parcial 

de l’atorgament de la subvenció, les quals, 

si escau, poden donar lloc al reintegrament 

de les quantitats percebudes indegudament, 

amb els interessos corresponents, les que 

preveuen els articles 37 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions i 99 

i següents del text refós de la Llei de fi nances 

públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com 

l’incompliment per part del destinatari de les 

condicions establertes en aquestes bases.

(07.261.128)

ORDRE EDU/333/2007, de 12 de setembre, 

per la qual s’informa de les taxes vigents que 

es gestionen en el Departament d’Educació.

L’article 43 de la Llei 4/2007, del 4 de 

juliol, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2007 (DOGC núm. 4920, 

de 6.7.2007) actualitza les taxes amb tipus 

de quantia fi xa.

L’article 10 de la Llei 12/2004, de 27 de 

desembre, de mesures fi nanceres (DOGC núm. 

4292, de 31.12.2004), modifi ca la disposició 

addicional tercera de la Llei 15/1997, i estableix 

que en el termini de dos mesos a comptar 

de la data d’entrada en vigor de qualsevol 

llei que modifi qui o creï taxes, o n’actualitzi 

els imports, cada un dels departaments del 

Govern ha de publicar al DOGC, només amb 

efectes informatius, una relació de les taxes 

vigents que gestionen, en què s’identifi quin 

els serveis i les activitats que les generen i les 

quotes corresponents.

En virtut d’això,

Ordeno:

Article 1

Informar que les taxes vigents que es ges-

tionen des del Departament d’Educació són 

les següents:

—1 Taxa per l’expedició de títols acadèmics 

i professionals:

1. Batxillerat: títol de batxillerat, 48,55 

euros.

2. Formació professional específi ca:

2.1 Títol de tècnic o tècnica: 48,55 

euros.

2.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 

54,40 euros.

3. Ensenyaments de règim especial:

3.1 Ensenyaments de música i dansa:

3.1.1 Títol professional: 48,55 euros.

3.1.2 Títol superior: 108,65 euros.

3.2 Ensenyaments d’art dramàtic:

3.2.1 Títol superior d’art dramàtic: 108,65 

euros.

3.3 Ensenyaments d’arts plàstiques i 

disseny:

3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 48,55 

euros.

3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 

54,40 euros.

3.3.3 Títol de conservació i restauració de 

béns culturals: 54,40 euros.

3.3.4 Títol de disseny: 54,40 euros.

3.3.5 Títol superior del vidre: 54,40 euros.

3.3.6 Títol superior de ceràmica: 54,40 

euros.

3.4 Ensenyaments d’idiomes: certificat 

d’aptitud d’idiomes: 54,40 euros.

3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d’esport: 

48,55 euros.

3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior 

d’esport: 54,40 euros.

4. Reexpedició (expedició de duplicats): 

7,20 euros.

—2 Taxa per drets de formació d’expedi-

ents:

1. Ensenyament de batxillerat:

1.1 Títol de batxillerat unifi cat polivalent: 

41,80 euros.

1.2 Plans antics:

1.2.1 Títol de batxillerat elemental: 17,45 

euros.

1.2.2 Títol de batxillerat superior: 41,70 

euros.

1.2.3 Títol de batxillerat laboral: 41,70 

euros.

2. Ensenyament de formació professi-

onal:

2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar: 

17,45 euros.

2.2 Certificat d’escolaritat de formació 

professional (FP) de primer grau: 9,10 euros.

2.3 Títol de tècnic o tècnica especialista: 

41,70 euros.

2.4 Plans antics:

2.4.1 Títol d’ofi cial industrial: 17,45 euros.

2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial: 

41,70 euros.

2.5 Títol d’audició i llenguatge per a mes-

tres: 20,05 euros.

2.6 Títol de pedagogia terapèutica: 20,05 

euros.

3. Ensenyaments artístics i especialitzats:

3.1 Escola Ofi cial d’Idiomes: diploma d’ap-

titud de l’Escola d’Idiomes: 20,05 euros.

3.2 Conservatoris de música:

3.2.1 Diploma elemental: 10,60 euros.

3.2.2 Títol professional: 20,05 euros.

3.2.3 Títol de professor o professora supe-

rior (grau superior): 111,85 euros.

3.2.4 Títol de professor o professora (grau 

professional): 75,85 euros.

3.2.5 Diploma d’instrumentista o cantant: 

23,60 euros.

3.2.6 Diploma de capacitat: pla antic, 

10,60 euros.

3.3 Escoles d’arts aplicades i ofi cis ar-

tístics:

3.3.1 Títol de graduat o graduada: 10,60 

euros.

4. Ensenyament no reglat: diploma, 18,10 

euros.

—3 Taxa per la prestació dels serveis docents 

de les escoles ofi cials d’idiomes:

1. Matrícula i serveis per a alumnes ofi cials: 

147,65 euros.

2. Matrícula i drets d’examen del certifi cat 

de cicle elemental per a alumnes lliures: 54,80 

euros.

3. Matrícula i drets d’examen del certifi cat 

d’aptitud per a alumnes lliures: 54,80 euros.

—4 Taxa per la prestació dels serveis do-

cents de l’Escola Superior de Conservació i 

Restauració de Béns Culturals de Catalunya 

i per la prestació dels serveis docents que 

condueixen a l’obtenció del títol de disseny de 

l’especialitat corresponent als ensenyaments 

de disseny que estableix l’article 49 de la Llei 

orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació 

general del sistema educatiu:

1. Matrícula:

1.1 Curs complet: 661,25 euros.

1.2 Assignatura anual (per cada hora set-

manal de l’assignatura): 22,15 euros.

1.3 Assignatura quadrimestral (per cada 

hora setmanal de l’assignatura): 11,10 eu-

ros.

2. Proves d’accés: 53,05 euros.

3. Projecte fi nal de carrera: 97,35 euros.

4. Secretaria:

4.1 Expedient acadèmic, certifi cació aca-

dèmica o trasllat acadèmic: 18,70 euros.

4.2 Compulsa de documents: 4,15 

euros.

4.3 Expedició de targeta d’identitat d’es-

tudiant al centre: 4,15 euros.

—5 Taxa per la inscripció a les proves per 

a l’obtenció dels certifi cats expedits per la 

International Certifi cate Conference (ICC):
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1. Inscripció: 100,65 euros.

2. Inscripció parcial: 71,80 euros.

—6 Taxa per la inscripció a la prova d’accés 

als cicles formatius de grau mitjà i a la prova 

d’accés als cicles formatius de grau superior 

de formació professional específica i dels 

ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, 

per la inscripció a la prova d’accés de caràcter 

general als ensenyaments de règim especial 

de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o tècnica 

superior d’esport i a les formacions esportives 

de nivell 1 i de nivell 3:

1. Prova d’accés als cicles formatius de 

grau mitjà de formació professional específi ca: 

17,30 euros.

2. Prova d’accés als cicles formatius de 

grau mitjà dels ensenyaments d’arts plàstiques 

i disseny: 17,30 euros.

3. Prova d’accés de caràcter general als 

ensenyaments de règim especial de tècnic o 

tècnica d’esport i a les formacions esportives 

de nivell 1: 17,30 euros.

4. Prova d’accés als cicles formatius de grau 

superior de formació professional específi ca: 

27,85 euros.

5. Prova d’accés als cicles formatius de grau 

superior dels ensenyaments d’arts plàstiques 

i disseny: 27,85 euros.

6. Prova d’accés de caràcter general als 

ensenyaments de règim especial de tècnic o 

tècnica superior d’esport i a les formacions 

esportives de nivell 3: 27,85 euros.

—7 Taxa per la inscripció en les proves per 

a l’obtenció de determinats títols:

1. Inscripció a les proves, de totes les 

matèries, per a l’obtenció del títol de batxiller: 

80,45 euros.

2. Inscripció a les proves, per matèries, 

per a l’obtenció de títol de batxiller, per cada 

matèria: 6,95 euros.

3. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, 

per a l’obtenció del títol de tècnic dels cicles 

formatius dels ensenyaments d’arts plàstiques 

i disseny: 57,45 euros.

4. Inscripció a les proves, per mòduls solts, 

per a l’obtenció del títol de tècnic dels cicles 

formatius dels ensenyaments d’arts plàstiques 

i disseny, per cada mòdul: 8,20 euros.

5. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, 

per a l’obtenció del títol de tècnic superior 

dels cicles formatius dels ensenyaments d’arts 

plàstiques i disseny: 80,45 euros.

6. Inscripció a les proves, per mòduls solts, 

per a l’obtenció del títol de tècnic superior 

dels cicles formatius dels ensenyaments 

d’arts plàstiques i disseny, per cada mòdul: 

11,60 euros.

7. Inscripció a la prova per a l’obtenció 

directa del títol de tècnic de formació profes-

sional: 57,45 euros.

8. Inscripció a la prova per a l’obtenció 

directa del títol de tècnic superior de formació 

professional: 80,45 euros.

9. Inscripció a la prova per a l’obtenció 

directa del títol de tècnic de formació profes-

sional, per crèdit: 8,20 euros.

10. Inscripció a la prova per a l’obtenció 

directa del títol de tècnic superior de formació 

professional, per crèdit: 11,60 euros.

—8 Taxa per la inscripció en les proves per 

l’acreditació de les unitats de competència:

a) Fase d’orientació i assessorament: 

30,60 euros.

b) Fase d’avaluació (per cada unitat de 

competència): 51,00 euros.

Article 2

Aquesta Ordre ha de ser exposada en totes 

les dependències i ofi cines del Departament 

d’Educació i ha d’estar a disposició dels 

contribuents que la sol·licitin.

Barcelona, 12 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

(07.255.066)

DECRET 212/2007, de 25 de setembre, pel 

qual es crea un institut d’educació secundaria 

a Montornès del Vallès.

La previsió de demanda d’escolarització en 

els diferents nivells d’ensenyament aconsella 

la revisió de l’oferta de places públiques exis-

tents al municipi de Montornès del Vallès. Això 

possibilita una millor resposta a les necessitats 

educatives.

Amb aquesta fi nalitat, i d’acord amb el que 

disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, 

de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, 

a proposta del conseller d’Educació i amb la 

deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Crear l’institut d’educació secundaria a 

Montornès del Vallès, amb codi de centre 

08065421, per desdoblament de l’IES Vinyes 

Velles, codi 08042093, de Montornès del Vallès, 

ubicat al c. de Josep Tarradellas, 1, de Montornès 

del Vallès (Vallès Oriental), el funcionament del 

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 o reglamentària aplicable.

Disposició fi nal

S’autoritza el conseller d’Educació per a 

l’execució i desenvolupament del que disposa 

aquest Decret.

Barcelona, 25 de setembre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

(07.255.022)

DECRET 213/2007, de 25 de setembre, de 

creació de dos centres públics de formació 

de persones adultes.

L’educació permanent té com a objectiu 

oferir a totes les persones la possibilitat de 

formar-se al llarg de tota la vida, amb la fi nalitat 

d’adquirir, actualitzar, completar i ampliar les 

seves capacitats i coneixements per al seu 

desenvolupament personal i professional.

La previsió de la demanda de formació en 

aquest àmbit aconsella la creació de diversos 

centres de formació de persones adultes.

Per això, d’acord amb l’article 17 de la Llei 

orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 

dret a l’educació, i atès el que estableix el De-

cret 72/1994, de 6 d’abril, per la qual es regulen 

els centres de formació de persones adultes, 

a proposta del conseller d’Educació, i d’acord 

amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es creen els centres de formació de per-

sones adultes que fi guren a l’annex d’aquest 

Decret, per transformació de les aules que 

s’hi indiquen.

Article 2

2.1 Aquests centres, que adequaran la 

seva activitat docent a partir del curs acadèmic 

2007-2008, desenvoluparan la formació instru-

mental i bàsica en totes les seves modalitats 

per a persones adultes. També incorporaran 

la perspectiva de gènere a les activitats edu-

catives i formatives.

2.2 Els centres funcionaran amb una 

organització fl exible d’acord amb les neces-

sitats educatives i formatives de la zona on 

estan ubicats i incorporaran la metodologia 

d’autoformació.

Article 3

Els centres s’inscriuran al Registre de cen-

tres docents.

Disposició fi nal

S’autoritza el conseller d’Educació a exe-

cutar i desenvolupar aquest Decret.

Barcelona, 25 de setembre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

ANNEX

Denominació del centre: Centre de Formació 

d’Adults Can Marfà.

Codi: 08060253.

Adreça: Jordi Joan, 5.

Municipi: 08301 Mataró.

Comarca: Maresme.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament 

d’Educació.

Instal·lacions: 3 aules, sala polivalent, sala 

del professorat, secretaria/direcció i serveis 

higiènics.

Aula que es transforma en centre: AFA Ro-

cafonda.
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Denominació del centre: Centre de Formació 

d’Adults Mollerussa.

Codi: 25008625.

Adreça: Arbeca, 34.

Municipi: 25230 Mollerussa.

Comarca: Pla d’Urgell.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament 

d’Educació.

Instal·lacions: 3 aules, sala polivalent, sala 

del professorat/secretaria/direcció i serveis 

higiènics.

Aula que es transforma en centre: AFA Guiu 

Clarà.

(07.255.023)

RESOLUCIÓ EDU/2839/2007, de 7 de se-

tembre, per la qual s’autoritza la modifi cació de 

l’autorització d’obertura del centre docent pri-

vat Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

pel representant del titular del centre docent 

privat Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat, 

en petició d’autorització de modifi cació dels 

ensenyaments i de la capacitat, es va instruir 

l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 

esmentat el compliment dels requisits exigits 

per la normativa d’aplicació, en concret, per la 

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 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 Reial decret 1538/2006, de 15 de 

desembre, pel qual s’estableix l’ordenació 

general de la formació professional del sistema 

educatiu; l’annex V del Reial decret 777/1998, 

de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen deter-

minats aspectes de l’ordenació de la formació 

professional a l’àmbit del sistema educatiu; 

el Reial decret 497/2003, de 2 de maig, pel 

qual s’estableix el títol de tècnic en explotació 

de sistemes informàtics i els corresponents 

ensenyaments comuns, i el Decret 55/1994, 

de 8 de març, sobre el règim d’autorització 

dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modifi cació de l’autorització 

d’obertura del centre docent privat Joan XXIII, 

de l’Hospitalet de Llobregat, codi 08018871, 

per modifi cació dels ensenyaments i de la 

capacitat, en els termes següents:

Ensenyaments que se suprimeixen:

Formació professional de grau mitjà:

Laboratori.

Ensenyaments que amplien la capacitat:

Educació infantil de segon cicle: de 6 a 9 

unitats i de 146 a 225 llocs escolars.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 

la via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs d’alçada davant el 

conseller d’Educació, en el termini d’un mes a 

comptar de l’endemà de la seva publicació al 

DOGC, segons el que disposen els articles 114 

i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú.

Barcelona, 7 de setembre de 2007

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 

7.6.1999)

Camil Fortuny i Recasens

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 2007-

2008

Autorització d’obertura:

Educació infantil de segon cicle: 9 unitats amb 

capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capacitat 

per a 300 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 17 unitats 

amb capacitat per a 510 llocs escolars.

Batxillerat: 7 unitats amb capacitat per a 230 

llocs escolars, en les modalitats de ciències i 

tecnologia, i d’humanitats i ciències socials.

Amb caràcter transitori i fins a la seva 

extinció: 7 unitats amb capacitat per a 230 

llocs escolars, en les modalitats de ciències de 

la naturalesa i la salut, d’humanitats i ciències 

socials, i de tecnologia.

Formació professional de grau mitjà:

Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.

Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 30 

llocs escolars.

Equips i instal·lacions electrotècniques: 2 uni-

tats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Conducció d’activitats fi sicoesportives en el 

medi natural: 1 unitat amb capacitat per a 30 

llocs escolars.

Explotació de sistemes informàtics: 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 uni-

tats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Administració i fi nances: 2 unitats amb capa-

citat per a 60 llocs escolars.

Sistemes de telecomunicació i informàtics: 

2 unitats amb capacitat per a 60 llocs es-

colars.

Administració de sistemes informàtics: 2 unitats 

amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Agències de viatges: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.

Informació i comercialització turístiques: 1 unitat 

amb capacitat per a 30 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 

llocs escolars.

(07.250.008)

RESOLUCIÓ EDU/2840/2007, de 6 de se-

tembre, per la qual s’autoritza el cessament 

d’activitats del centre d’educació infantil Can 

Serra, de Cardedeu.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

al Departament d’Educació per la representant 

del titular del centre d’educació infantil de pri-

mer cicle Can Serra, de Cardedeu, en petició 

d’autorització de cessament d’activitats, 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, 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 

del centre d’educació infantil Can Serra, de 

Cardedeu, les dades bàsiques del qual són:

Municipi: Cardedeu.

Denominació: Can Serra.

Codi: 08048204.

Titular: Puericultura Cardedeu, SCL.

NIF del titular: F08998312.

El cessament d’activitats té efectes des del 

4 de febrer de 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, 6 de setembre de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, DOGC de 

22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona II (comarques)

(07.249.075)

RESOLUCIÓ EDU/2841/2007, de 6 de se-

tembre, per la qual s’autoritza el cessament 

d’activitats de la llar d’infants privada Blanca-

neus, de Torelló.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 

Departament d’Educació pel representant del 

titular de la llar d’infants privada Blancaneus, 

de Torelló, en petició d’autorització de ces-

sament d’activitats, 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, 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 Blancaneus, de Torelló, 

les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Torelló.

Denominació: Blancaneus.

Codi: 08048800.

Titular: Associació de Pares de la Guarderia 

Blancaneus.

NIF del titular: G08631962.

El cessament d’activitats té efectes des del 

31 de gener de 2007.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 

la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar recurs contenciós 

administratiu, davant la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de 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, 6 de setembre de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006,  DOGC de 

22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona II (comarques)

(07.249.071)

DECRET 214/2007, de 25 de setembre, de 

cessament i nomenament de membres del 

Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els articles 

4.1.h) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de de-

sembre, dels consells escolars, a sol·licitud 

de la Federació de Moviments de Renovació 

Pedagògica de Catalunya, cal procedir al 

cessament i al nomenament de membres del 

Consell Escolar 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,

Decreto:

Article 1

El cessament de la senyora Isabel Muñoz 

Moreno com a membre del Consell Escolar de 

Catalunya en representació del sector del Pro-

fessorat proposat pels moviments de mestres 

de renovació pedagògica, i se li agraeixen els 

serveis prestats.

Article 2

El nomenament del senyor Ricard Aymerich 

Balagueró com a membre del Consell Escolar 

de Catalunya en representació del sector 

del Professorat proposat pels moviments de 

mestres de renovació pedagògica, amb efectes 

fi ns al 5 d’agost de 2009.

Barcelona, 25 de setembre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

(07.260.028)

RESOLUCIÓ EDU/2842/2007, de 6 de se-

tembre, per la qual s’autoritza el cessament 

d’activitats del centre docent privat Nou Camí, 

de Cardona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

al Departament d’Educació pel representant 

del titular del centre docent privat Nou Camí, 

de Cardona, en petició d’autorització de ces-

sament d’activitats, 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, 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 del 

centre docent privat Nou Camí, de Cardona, 

les dades bàsiques del qual són:

Municipi: Cardona.

Denominació: Nou Camí.

Codi: 08033778.

Titular: Bisbat de Solsona.

NIF del titular: Q25000031F.

El cessament d’activitats té efectes a la fi  

del curs 2006-2007.

—2 Els expedients acadèmics dels alumnes 

es dipositaran al CEIP Mare de Déu del Patro-

cini, de Cardona, codi 08015582.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 

via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs contenciós administra-

tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 

conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 

la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós admi-

nistratiu, poden interposar recurs de reposició 

davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini 

d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 

publicacióal 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, 6 de setembre de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, DOGC de 

22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens

Director dels Serveis Territorials 

a Barcelona II (comarques)

(07.249.068)

RESOLUCIÓ EDU/2862/2007, de 20 de 

setembre, per la qual es resol la convocatòria 

pública per a la concessió de subvencions a 

entitats sense ànim de lucre per a la realit-

zació de programes de formació adreçats a 

persones adultes amb necessitats educatives 

especials.

Per l’Ordre EDU/45/2007, de 28 de febrer, es 

va obrir convocatòria pública per a la concessió 

de subvencions a entitats sense ànim de lucre 

per a la realització de programes de formació 

adreçats a persones adultes amb necessitats 

educatives especials durant l’any 2007 (DOGC 

núm. 4839, de 12.3.2007).

Atesa la proposta de la comissió de selecció 

de les sol·licituds presentades, constituïda de 

conformitat amb el que disposa la base 5 de 

l’annex de l’esmentada Ordre, i fent ús de la 

delegació per resoldre aquesta convocatòria 

de conformitat amb el seu article 5,

Resolc:

—1 Concedir subvencions a les entitats 

sense ànim de lucre que consten a l’annex 

1 d’aquesta Resolució, per a la realització de 

programes de formació adreçats a persones 

adultes amb necessitats educatives especials, 

per l’import que s’hi detalla.

—2 Desestimar la concessió de subvencions 

a les entitats que fi guren a l’annex 2 d’aquesta 

Resolució, per a la realització de programes 

de formació adreçats a persones adultes amb 

necessitats educatives especials, per les cau-

ses que en cada cas s’hi indiquen.

—3 La concessió d’aquestes subvencions 

es fa amb càrrec de la posició pressupos-

tària D/482000100/4210 del centre gestor 

EN05 dels pressupostos de la Generalitat de 
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Catalunya de l’any 2007, per un import total 

de 246.090,94 euros.

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 notifi cació, de confor-

mitat 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 notifi cació, 

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.

Barcelona, 20 de setembre de 2007

P. D. (Ordre EDU45/2007, de 28 de febrer, 

DOGC de 12.3.2007)

Josep Francí i Carreté

Director general d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

RESOLUCIÓ EDU/2871/2007, de 20 de se-

tembre, per la qual s’adjudiquen, amb caràcter 

defi nitiu, llocs de treball docents de caràcter 

singular per l’aplicació del pla estratègic del 

centre.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual 

es regulen els plans estratègics dels centres 

docents sostinguts amb fons públics (DOGC 

núm. 3401, d’1.6.2001) preveu, a l’article 10.1, 

que el personal docent que hagi estat selecci-

onat per ocupar els llocs de treball docents de 

caràcter singular per raó del pla estratègic de 

centre, d’acord amb el procediment que s’es-

tableix a l’article 9 del mateix Decret, ocuparà 

el lloc de treball amb caràcter provisional, en 

comissió de serveis o en adscripció provisional, 

durant els dos primers cursos de l’aplicació 

del pla estratègic corresponent.

El mateix Decret 132/2001 indica, a l’article 

10.2, que un cop transcorreguts els dos pri-

mers cursos de l’aplicació del pla estratègic 

de centres, es durà a terme una avaluació 

del compliment dels objectius previstos al pla 

estratègic per als llocs de treball que s’hagin 

defi nit com a singulars per raó de l’aplicació 

del Pla esmentat.

Les resolucions EDC/260/2005, de 7 

de febrer (DOGC 4322, de 14.02.2005) i 

EDC/3365/2005, de 21 de novembre (DOGC 

núm. 4519, de 28.11.2005), convoquen con-

curs específi c de mèrits per tal de proveir llocs 

de treball docents de caràcter singular en cen-

tres públics d’ensenyaments no universitaris 

que tenen autoritzat un pla estratègic, entre els 

quals consten els llocs de treball relacionats a 

l’annex d’aquesta Resolució.

Les resolucions EDC/1514/2005, de 13 

de maig (DOGC núm. 4388, de 20.5.2005) 

i EDC/1095/2006, de 7 d’abril (DOGC núm. 

4620, de 25.4.2006), publiquen l’adjudicació 

defi nitiva de llocs de treball docents de caràcter 

singular en centres públics d’ensenyaments no 

universitaris que tenen autoritzat un pla estra-

tègic; els esmentats llocs de treball han estat 

adjudicats als participants que s’hi indiquen.

En aplicació de l’article 10.2 del Decret 

132/2001 citat, s’ha procedit a l’avaluació del 

compliment dels objectius que el pla estratègic 

preveu per als llocs de treball esmentats, els 

adjudicataris del quals ja hi havien romàs durant 

els dos primers cursos de l’aplicació del pla 

estratègic de centre.

Aquest mateix article 10.2 del Decret 

132/2001 estableix que la Direcció General 

de Recursos del Sistema Educatiu emetrà 

resolució sobre el resultat de l’avaluació del 

compliment dels objectius que el pla estratègic 

preveu per a cada lloc de treball. Una vegada 

emeses aquestes resolucions en sentit favo-

rable, i formulada per part de cadascun dels 

interessats l’opció relativa a la forma d’ocupació 

del lloc, prevista a l’article 10.3 del Decret 

132/2001, procedeix adjudicar amb caràcter 

defi nitiu les destinacions esmentades.

La presa de possessió de les destinacions 

adjudicades té efectes d’1 de setembre de 

2007.

A proposta de la Direcció General de Re-

cursos del Sistema Educatiu,

ANNEX 1

Entitat Import

1. Associació Alba .................................................................................................. 14.070,20

2. Associació Catalana d’Integració i desenvolupament humà ............................... 19.600,00

3. Associació de Formació d’Adults de Vic .............................................................. 8.217,00

4. Associació de Sant Tomas Pro-persones amb retard mental 

 d’Osona ................................................................................................................ 4.634,40

5. Associació de sords de Sabadell .......................................................................... 4.800,00

6. Associació Disminuïts Físics d’Osona ................................................................. 13.080,00

7. Associació Gironina de Sords ............................................................................... 4.920,00

8. Associació Lleidetana Sindrome de Down ............................................................ 4.000,00

9. Associació Servei de Suport al Treball per a persones 

 amb discapacitat .................................................................................................. 7.200,00

10. CEJAC-Formació, Promoció, Inserció ................................................................. 10.414,20

11. Centre recreatiu cultural de sords ......................................................................... 9.585,60

12. Fundació catalana per a la síndrome de Down .................................................. 32.960,00

13. Fundació Pia Autonoma “Agrupació Cultural i Social” ........................................ 14.000,00

14. Fundació Privada Projecte Aura .......................................................................... 34.046,34

15. Fundació Síndrome Down Astrid 21 ................................................................... 44.087,37

16. Fundació Privada ARED ...................................................................................... 20.475,83

ANNEX 2

Causa de denegació (CD):

(1) Documentació presentada fora de termini.

(2) El programa no té una durada mínima de 120 hores.

(3) L’import mínim a subvencionar en aplicació dels criteris d’assignació no arriba a 4.000,00 

euros.

(4) El programa no desplega cap dels àmbits de la formació instrumental i de la formació 

bàsica que estableix la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults.

(5) No presentació de la documentació requerida.

1. A.N.D.I., Associació d’atenció a infants i joves amb necessitats especials. CD: 1.

2. Asociación para la capacitación e integración de las personas discapacitadas. CD: 2.

3. Associació Catalana “La llar de l’afectat d’esclerosi múltiple. CD: 3.

4. Associació de minusvàlids físics associats. CD: 3.

5. Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida, ASPID. CD: 1.

6. Associació de Persones Participants ÀGORA. CD: 1.

7. Associació per a la reeducació auditiva dels nens sords. CD: 3.

8. Centro Asistencia Canaan. CD: 3.

9. Federació de Persones Sordes de Catalunya. CD: 3.

10. Fundacio Esclerosi Múltiple. CD: 3.

11. Fundació Privada Cassià Just. CD: 1.

12. Fundació Privada Nicolau Maria i Montserrat Rubio. CD: 4.

13. Hogar de personas sordas de Badalona. CD: 3.

14. Icaria Iniciatives Socials, SAL. CD: 5.

(07.263.124)
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Núm. 1154

Resolc:

Adjudicar, amb caràcter defi nitiu, els llocs 

de treball docents de caràcter singular indicats 

a l’annex d’aquesta Resolució als funcionaris 

que s’hi relacionen, ordenats pel cos al qual 

pertanyen, i amb indicació del lloc de treball 

adjudicat, de l’especialitat d’aquest, i de la data 

d’efectes de la presa de possessió.

La durada de l’ocupació del lloc de treball 

que s’adjudica serà, com a mínim, la mateixa 

que la durada del pla estratègic del centre.

Amb la publicació al Diari Ofi cial de la Ge-

neralitat de Catalunya d’aquesta Resolució es 

donen per notifi cades les persones interessa-

des a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que posa fi  a 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 Ofi cial 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 

Ofi cial 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 convenients per a 

la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

ANNEX

Cos de mestres

Efectes 1.9.2007

052203565M Esther Andreu Ramos CEIP Barrufet Educació Especial Sant Boi de Llobregat

040975665S Crescencia Ayuso Escobar CEIP Tibidabo Educació Primària Barcelona

039851199L M. Merced Cañellas Rodríguez CEIP Prat de la Riba Educació Especial Reus

037372380W Ana Isabel Cazorla Quiñones CEIP Barrufet Educació Infantil Sant Boi de Llobregat

077735286R Ester Forne Castaño CEIP La Farigola del Clot Educació Infantil  Barcelona

035021180T Fernando de Jesús García CEIP Ventura Gassol Educació Primària El Morell

033948203L Jordi Jubany Vila CEIP Pere Vila Educació Primària Barcelona

017430172J Maria Eugènia Melus Moreno CEIP General Prim Educació Primària Barcelona

077907793P M.Pilar Padrosa Macias CEIP Malagrida Educació Primària Olot

022644079G Mercedes Dolores Puig Peiro CEIP Els Horts Educació Infantil Barcelona

038102822X Raquel Luisa Tornay Sevillano CEIP Estalella i Graells Educació Primària-

   Anglès Vilafranca del Penedès

040304433S Maria Vilaro Masegut CEIP Malagrida Educació Infantil Olot

Cos de professors d’ensenyaments secundari

Efectes 1.9.2007

040298359J Miquel Güell Ordis IES Celrà Geografi a i Història Celrà

040438886X Cèlia Ginjaume Vilalta IES Celrà Física i Química Celrà

039638762X Àngel Fandos Marco IES Roger de Flor Llengua Castellana

   i Literatura Barcelona

046573724N Judith Colomer Domènech IES Pere Barnils Psicologia i Pedagogia Centelles

(07.263.131)
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