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RESOLUCIÓ EDU/2879/2007, de 7 de se-

tembre, per la qual s’autoritza la modifi cació 

de l’autorització d’obertura del centre docent 

privat Inmaculada Concepción, de Gavà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

pel representant del titular del centre docent 

privat Inmaculada Concepción, de Gavà, en 

petició d’autorització de modificació dels 

ensenyaments, es va instruir l’expedient 

corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 

esmentat el compliment dels requisits exigits 

per la normativa d’aplicació, en concret, per 

la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-

ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 

decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual 

s’estableixen els requisits mínims dels centres 

que imparteixen ensenyaments escolars de 

règim general; el Decret 299/1997, de 25 de 

novembre, sobre l’atenció educativa a l’alum-

nat amb necessitats educatives especials, 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 Inmaculada 

Concepción, codi 08017402, de Gavà, per 

modifi cació d’ensenyaments, en els termes 

següents:

Ensenyaments que s’amplien:

Educació especial: 1 unitat i 8 llocs es-

colars.

—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.

Sant Feliu de Llobregat, 7 de setembre 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

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: 18 unitats amb capacitat 

per a 450 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 unitats 

amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Educació especial: 1 unitat amb capacitat 

per a 8 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 70 

llocs escolars, en la modalitat d’humanitats i 

ciències socials, i 2 unitats amb capacitat per 

a 70 llocs escolars, en la modalitat de ciències 

i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins a la seva 

extinció: 2 unitats amb capacitat per a 70 

llocs escolars, en la modalitat d’humanitats i 

ciències socials, i 2 unitats amb capacitat per 

a 70 llocs escolars, en la modalitat de ciències 

de la naturalesa i la salut.

(07.250.007)

RESOLUCIÓ EDU/2880/2007, de 7 de se-

tembre, per la qual s’autoritza el cessament 

d’activitats de la llar d’infants privada Tenim 

Nens, de Castelldefels.

Per Resolució de 26 de març de 2007 s’inicia 

d’ofi ci l’expedient de cessament d’activitats 

de la llar d’infants privada Tenim Nens, de 

Castelldefels, atès que l’edifi ci on havia estat 

instal·lada la llar d’infants estava enderrocat.

Aquest fet va impedir la notifi cació de l’inici 

d’ofi ci de l’expedient de cessament d’activitats 

a la titular de la llar, senyora Isabel González 

Mancera.

Així mateix, els Serveis Territorials al Baix 

Llobregat-Anoia desconeixien el domicili parti-

cular de la titular la qual cosa va impossibilitar 

la notifi cació a l’adreça particular.

Per això, es va publicar l’Edicte d’11 d’abril 

de 2007, pel qual es notifi ca l’inici d’ofi ci de 

l’expedient de cessament d’activitats de la llar 

d’infants privada Tenim Nens, de Castelldefels, 

al Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya 

núm. 4881, d’11 de maig de 2007.

L’Edicte esmentat també fou exposat al tau-

lell d’anuncis de l’Ajuntament de Castelldefels, 

des del 3 al 19 de maig de 2007.

Exhaurit tant el període d’al·legacions obert 

al DOGC com al taulell d’anuncis de l’Ajun-

tament de Castelldefels, no es va presentar 

cap reclamació.

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, de l’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 Tenim Nens, de 

Castelldefels, les dades bàsiques de la qual 

són:

Municipi: Castelldefels.

Denominació: Tenim Nens.

Codi: 08051331.

Titular: Isabel González Mancera.

NIF del titular: 38488134A.

El cessament d’activitats té efectes a la fi  

del curs 2005-2006.

—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.

Sant Feliu de Llobregat, 7 de setembre de 

2007

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

22.12.2006)

Jaume Graells i Veguin

Director dels Serveis Territorials

al Baix Llobregat-Anoia

(07.250.009)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 

adjudicacions defi nitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 

93.2 del Text refós de la Llei de contractes 

de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 

juny, mitjançant aquest anunci es fan públi-
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ques les següents adjudicacions defi nitives 

referents als expedients de contractació 

que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-

cació.

Número d’expedient: 1331/07.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac-

tacions i Subministraments.

Objecte del contracte: obres de reparació i 

adequació electricitat a l’IES Escola de Treball 

de Barcelona (Barcelonès).

Tipus de contracte: obra.

Tramitació: ordinària.

Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm.: 4901 amb data de 

11 de juny de 2007.

Pressupost base de la licitació: 104.874,50 

euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 19 de juliol de 2007.

Contractista: Can Ensenya SAL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 94.387,04 euros, IVA 

inclòs.

Número d’expedient: 1332/07.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac-

tacions i Subministraments.

Objecte del contracte: obres de rehabilitació 

de fi nestres i pista esportiva al CEIP Joan 

Maragall de Rubí (Vallès Occidental).

Tipus de contracte: obra.

Tramitació: urgent.

Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm.: 4900 amb data de 8 

de juny de 2007.

Pressupost base de la licitació: 403.000,00 

euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 13 de juliol de 2007.

Contractista: Técnicas de Rehabilitación y 

Construcción SL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 358.670,00 euros, IVA 

inclòs.

Número d’expedient: 1505/07.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac-

tacions i Subministraments.

Objecte del contracte: obres de substitució de 

fusteries a l’IES Ausias March de Barcelona 

(Barcelonès).

Tipus de contracte: obra.

Tramitació: ordinària.

Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm.: 4909 amb data de 

21 de juny de 2007.

Pressupost base de la licitació: 144.553,91 

euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 27 de juliol de 2007.

Contractista: Rehac, SA.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 143.397,48 euros, IVA 

inclòs.

Número d’expedient: 1598/07.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac-

tacions i Subministraments.

Objecte del contracte: obres de cobriment 

de patis a l’IES Salvador Espriu de Barcelona 

(Barcelonès).

Tipus de contracte: obra.

Tramitació: ordinària.

Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm.: 4909 amb data de 

21 de juny de 2007.

Pressupost base de la licitació: 83.275,18 

euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2007.

Contractista: Agbar Instalaciones, SL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 76.946,27 euros, IVA 

inclòs.

Número d’expedient: 1850/07.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac-

tacions i Subministraments.

Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un 

ascensor a l’IES Severo Ochoa d’Esplugues 

de Llobregat (Baix Llobregat).

Tipus de contracte: obra.

Tramitació: urgent.

Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm.: 4922 amb data de 

10 de juliol de 2007.

Pressupost base de la licitació: 93.685,75 

euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 31 de juliol de 2007.

Contractista: Gestió i Construcció Roig-Cres-

po, SL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 93.685,75 euros, IVA 

inclòs.

Número d’expedient: 1987/07.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac-

tacions i Subministraments.

Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un 

ascensor a l’IES Joaquim Rubió i Ors de Sant 

Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Tipus de contracte: obra.

Tramitació: urgent.

Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm.: 4923 amb data de 

11 de juliol de 2007.

Pressupost base de la licitació: 102.925,06 

euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 31 de juliol de 2007.

Contractista: Gestió i Construcció Roig-Cres-

po, SL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 102.925,06 euros, IVA 

inclòs.

Barcelona, 13 de setembre de 2007

M. Dolors Rius i Benito

Secretària general

(07.256.091)

RESOLUCIÓ EDU/2901/2007, de 25 de se-

tembre, per la qual s’estableix, amb caràcter 

experimental, la modalitat semipresencial en 

els ensenyaments de formació professional 

inicial.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, 

pel qual s’estableix l’ordenació general dels 

ensenyaments de formació professional espe-

cífi ca a Catalunya, va preveure la possibilitat 

d’oferir-los en la seva modalitat a distància o 

no presencial.

Aquesta modalitat es va implantar de manera 

prèvia, amb caràcter experimental, per la Re-

solució EDC/3353/2005, de 18 de novembre, 

i posteriorment s’ha desenvolupat pel Decret 

67/2007, de 20 de març, pel qual es regulen 

els ensenyaments de formació professional 

inicial en la modalitat a distància.

Per tal de facilitar i impulsar l’accés i el 

seguiment dels ensenyaments de formació 

professional, també s’han establert diverses 

mesures flexibilitzadores de l’oferta dels 

ensenyaments de formació professional es-

pecífi ca mitjançant el Decret 240/2005, de 8 

de novembre.

Amb la fi nalitat d’afavorir la formació al llarg 

de tota la vida i acomodar-se a les diferents 

expectatives i situacions personals i professio-

nals és oportú impulsar una nova organització 

dels ensenyaments de formació professional 

en la modalitat semipresencial.

L’establiment d’aquesta modalitat pretén, 

doncs, facilitar el seguiment dels estudis a 

aquelles persones en les que concorre alguna 

circumstància, com ara, el treball, tenir cura 

d’altres persones, o bé qualsevol altra cir-

cumstància excepcional que els hi impedeix 

o difi culta d’assistir a la totalitat de les hores 

lectives, tot possibilitant la tria, en cada període 

lectiu, de la modalitat més adient a les seves 

circumstàncies.

La modalitat semipresencial esdevé un com-

plement de la modalitat presencial, alhora que 

pot acompanyar a qualsevol de les mesures 

fl exibilitzadores regulades pel Decret 240/2005, 

de 8 de novembre.

La implantació de la modalitat semipresencial 

constitueix una novetat per la qual cosa és 

adient establir-ne un marc d’aplicació temporal 

que empari la seva aplicació inicial, la qual, 

un cop avaluada, ha d’aportar elements con-

trastats per al seu desplegament futur, en el 

mateix sentit que ja es va dur a terme per la 

implantació de la modalitat a distància.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-

neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 

i Especialitzats,

Resolc:

—1 Objecte

S’estableix, amb caràcter experimental, la 

modalitat semipresencial per als ensenyaments 

de formació professional inicial, amb un abast 

temporal d’aplicació als cursos acadèmics 

2007-2008 i 2008-2009.

—2 Persones a qui va adreçada

2.1 La modalitat semipresencial s’adreça a 

les persones, que acrediten documentalment 

la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball,

b) tenir cura d’altres persones, o

c) qualsevol altra circumstància excepcional 

que les impedeixi o difi culti d’assistir a la totalitat 

de les hores lectives.

2.2 A l’annex d’aquesta resolució s’indica 

la documentació acreditativa de les incom-

patibilitats.

—3 Abast

La modalitat semipresencial pot aplicar-se 

a tots o a part dels crèdits que cursi l’alumne 

o l’alumna.

La modalitat semipresencial pot aplicar-se 

a totes les mesures fl exibilitzadores de l’oferta 
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dels ensenyaments de formació professional 

regulades pel Decret 240/2005, de 8 de 

novembre.

—4 Canvi de modalitat

El canvi de la modalitat semipresencial a 

la presencial, o a l’inrevés, es pot fer en el 

següent període lectiu.

—5 Característiques de la modalitat semi-

presencial

5.1 Cal assistir presencialment almenys a la 

meitat de les hores previstes per al crèdit.

5.2 Cal fer totes les activitats d’aprenen-

tatge programades per al crèdit.

5.3 Les activitats d’ensenyament-aprenen-

tatge que l’alumnat faci de forma semipresenci-

al han de comportar la mateixa càrrega horària 

que les fetes de forma presencial.

5.4 Els centres educatius, per a l’aplicació 

de la modalitat semipresencial de cada alumne 

o alumna, han de disposar de la pauta meto-

dològica, la qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms del professorat que 

intervé.

b) La proposta de règim d’atenció personal 

a l’alumne o alumna.

c) La relació dels materials o recursos 

curriculars que es posen a disposició de 

l’alumnat per al seguiment de les activitats 

semipresencials.

d) La distribució prevista de l’horari de 

presencial.

5.5 El professorat dels crèdits amb alumnat 

en règim semipresencial tutoritzarà les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge semipresencial 

del seu alumnat de forma telemàtica o per les 

altres formes que es puguin convenir entre el 

professorat i l’alumnat.

5.6 S’han d’avaluar de forma presencial 

els continguts cursats de forma semipre-

sencial.

5.7 El centre educatiu ha de guardar, 

fi ns al 31 de desembre del curs acadèmic 

següent, totes les evidències de les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge generades per 

l’alumnat en el desenvolupament de la mo-

dalitat semipresencial.

—6 Participació dels centres en l’experi-

ència

6.1 Poden participar en l’experiència els 

centres educatius tant de titularitat pública 

com privada.

6.2 La participació dels centres educatius 

en l’experimentació de la modalitat semipre-

sencial es potestativa.

6.3 La docència en la modalitat semi-

presencial es considera activitat d’innovació 

a efectes del reconeixement dels estadis de 

promoció docent als funcionaris de carrera no 

universitaris, d’acord amb el previst a l’apartat 

4.4 de l’Ordre de 4 de novembre de 1994, 

sobre el procediment de reconeixement dels 

estadis de promoció docent als funcionaris de 

carrera no universitaris.

—7 Autorització de la implantació de la 

modalitat experimental

7.1 El centre docent trametrà a la Direcció 

General d’Ensenyaments Professionals, Artís-

tics i Especialitzats la sol·licitud d’autorització 

del règim semipresencial indicant el nom, cog-

noms i DNI de la persona, el crèdit o crèdits a 

què afecta, a la qual ha d’adjuntar:

a) La documentació que acredita la incom-

patibilitat horària.

b) La pauta metodològica amb el contingut 

establert a l’apartat 5.4 d’aquesta resolució.

7.2 La Direcció General d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats resoldrà 

la sol·licitud i la comunicarà al centre docent.

—8 Seguiment i avaluació de l’experiència

La Direcció General d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats, amb 

el suport de la inspecció educativa, farà el 

seguiment i avaluació de l’experiència, que 

ha de comprendre, almenys:

a) Les propostes de millora per a la futura 

regulació de la modalitat semipresencial.

b) Els resultats globals obtinguts per 

l’alumnat.

c) L’organització de la modalitat semipre-

sencial en els centres educatius.

—9 Desplegament

Es faculta la Direcció General d’Ensenya-

ments Professionals, Artístics i Especialitzats 

per a establir les mesures necessàries per a 

l’aplicació d’aquesta Resolució.

Barcelona, 25 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

ANNEX

Documentació acreditativa de les incompa-

tibilitats

1. Situació: treball com assalariat o as-

salariada

Documentació acreditativa:

Informe de Vida Laboral emès per la Tresore-

ria General de la Seguretat Social, i Contracte 

de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui 

l’horari de treball.

2. Situació: treball autònom

Documentació acreditativa:

Còpia alta Impost d’Activitats Econòmi-

ques, i

Rebut de cotització al Règim Especial de 

Treballadors Autònoms o Mutualitat laboral 

corresponent.

3. Situació: tenir cura d’altres persones

Documentació acreditativa:

Del vincle, pot ser el llibre de família o bé una 

declaració jurada de la persona interessada, 

i Documentació emesa per algun organisme 

ofi cial, entitat social, entitat sociosanitària o 

entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa 

a la cura per part de la persona interessada, 

d’altres persones.

4. Situació: qualsevol altra circumstància 

excepcional

Documentació acreditativa:

Declaració jurada de la persona interessada, 

iDocumentació emesa per algun organisme 

ofi cial, entitat social, entitat sociosanitària o 

entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa 

a la circumstància excepcional.

(07.264.126)

RESOLUCIÓ EDU/2902/2007, de 25 de 

setembre, per la qual s’autoritza l’obertura del 

centre privat de formació d’adults STUCOM, 

de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

pel titular del centre privat de formació d’adults 

STUCOM, de Barcelona, 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 STUCOM de Barcelona, 

en els termes que s’especifi quen 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 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 l’òrgan que va 

dictar l’acte, 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 convenient per a 

la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

ANNEX

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona

Localitat: 08001 Barcelona

Codi: 08067958

Denominació: Centre de Formació d’Adults 

STUCOM

Adreça: c. Pelai, núm. 8

Titular: Carlos Cami Sánchez

NIF: 37703709-Q

S’autoritza l’obertura del centre privat de 

formació d’adults STUCOM de Barcelona, 

amb efectes a partir de l’endemà de la pu-

blicació d’aquesta Resolució al Diari Ofi cial 

de la Generalitat de Catalunya. S’autoritzen 
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els ensenyaments corresponents al cicle 

d’educació secundària. També s’incorporarà 

la perspectiva de gènere a les activitats edu-

catives i formatives.

El centre autoritzat ha de notifi car 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 sufi ciència i idoneïtat del 

professorat, d’acord amb els articles 8.1 i 

8.2 de l’Ordre de 19 de juliol de 1994, que 

estableix el règim d’autorització de centres de 

formació d’adults.

Espais disponibles: 3 aules, sala polivalent, 

sala de professors, i serveis higiènics.

Capacitat simultània de places: 90 alumnes.

Horari: tarda/vespre de 16 a 22 hores de 

dilluns a divendres.

(07.264.050)

RESOLUCIÓ EDU/2903/2007, de 25 de se-

tembre, per la qual s’implanta un determinat 

ensenyament en un col·legi d’educació infantil 

i primària de Salt.

L’estudi del mapa escolar aconsella la rees-

tructuració de l’oferta d’ensenyaments per tal 

d’adequar-la a les necessitats educatives i al 

millor aprofi tament dels recursos disponibles.

El capítol II del títol I de la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula 

l’educació primària.

Per tal d’adequar l’oferta d’aquests ense-

nyaments a les necessitats educatives,

Resolc:

—1 Implantar l’ensenyament d’educació 

primària al col·legi d’educació infantil i pri-

mària que tot seguit es detalla, amb efectes 

acadèmics i administratius des de l’inici del 

curs escolar 2005-2006:

Serveis Territorials d’Educació a Girona

Comarca: Gironès

Municipi: Salt.

Denominació: CEIP Nou de Salt.

Codi de centre: 17008298.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 

via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs contenciós administra-

tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 

conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 

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

la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-

vament recurs de reposició, previ al recurs 

contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 

dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 

de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 

segons el que disposen els articles 116 i 117 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, o qualsevol 

altre recurs que considerin convenient per a 

la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de setembre de 2007

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

4786, de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos

del Sistema Educatiu

(07.268.093)

RESOLUCIÓ EDU/2904/2007, de 25 de setem-

bre, per la qual es modifi ca la Resolució EDU/ 

2124/2007, de 3 de juliol, per la qual es resol la 

convocatòria d’autorització, per al curs acadèmic 

2007-2008, dels cursos de preparació de la 

prova d’accés als cicles formatius de formació 

professional de grau superior en centres que no 

depenen del Departament d’Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/2124/2007, de 

3 de juliol, publicada en el DOGC núm. 4923, 

d’11 de juliol , es va resoldre la convocatòria 

d’autorització, per al curs acadèmic 2007-

2008, dels cursos de preparació de la prova 

d’accés als cicles formatius de formació pro-

fessional de grau superior en centres que no 

depenen del Departament d’Educació.

Atesa la demanda del curs de preparació, 

és necessari augmentar el nombre de grups 

en un dels centres ja autoritzats, i autoritzar-

ne un de nou.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-

neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 

i Especialitzats,

Resolc:

—1 Es modifi ca l’annex 1 de la Resolució 

EDU/2124/2007, de 3 de juliol, per la qual es 

resol la convocatòria d’autorització, per al curs 

acadèmic 2007-2008, dels cursos de prepa-

ració de la prova d’accés als cicles formatius 

de formació professional de grau superior en 

centres que no depenen del Departament 

d’Educació, en el sentit d’incrementar el 

nombre de grups autoritzats a impartir el curs 

en el centre Stucom, de Barcelona, amb codi 

08032361, que passa a tenir 2 grups.

—2 Es modifi ca l’annex 1 de la Resolució 

EDU/2124/2007, de 3 de juliol, indicada, en 

el sentit d’incloure el centre Joan XXIII, de 

Tarragona, amb codi 43003151, amb autorit-

zació per un grup.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 

via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs contenciós administra-

tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 

conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 

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

la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-

vament recurs de reposició, previ al recurs 

contenciós administratiu, davant el conseller 

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

de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 

segons el que disposen els articles 116 i 117 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, o qualsevol 

altre recurs que considerin convenient per a 

la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

(07.268.082)

RESOLUCIÓ EDU/2905/2007, de 25 de 

setembre, per la qual es modifi ca l’annex de 

la Resolució EDU/1025/2007, de 3 d’abril, 

per la qual es fa pública la relació de centres 

que imparteixen el curs de preparació de la 

prova d’accés als cicles formatius de formació 

professional de grau superior durant el curs 

acadèmic 2007-2008, i s’obria la convocatòria 

del procés d’autorització d’aquests cursos de 

preparació en centres que no depenen del 

Departament d’Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/1025/2007, de 

3 d’abril, publicada en el DOGC núm. 4862, de 

16 d’abril, es va fer pública la relació de centres 

autoritzats a impartir el curs de preparació de la 

prova d’accés als cicles formatius de formació 

professional de grau superior durant el curs 

acadèmic 2007-2008.

Atesa la demanda del curs de preparació, 

és necessari augmentar el nombre de grups 

en els centres ja autoritzats, així com ampliar 

el nombre de centres autoritzats a impartir el 

curs esmentat.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-

neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 

i Especialitzats,

Resolc:

Es modif ica l’annex de la Resolució 

EDU/1025/2007, de 3 d’abril, publicada en 

el DOGC núm. 4862, de 16.4.2007, en els 

termes següents:

a) S’incrementa el nombre de grups en els 

centres autoritzats a impartir el curs de prepara-

ció de la prova d’accés als cicles formatius de 

formació professional de grau superior durant el 

curs acadèmic 2007-2008, els quals es detallen 

a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

b) S’amplia el nombre de centres que 

imparteixen el curs de preparació de la prova 

d’accés als cicles formatius de formació 

professional de grau superior durant el curs 

acadèmic 2007-2008, els quals es detallen a 

l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 

via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs contenciós administra-

tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 

conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 
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la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 

la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-

vament recurs de reposició, previ al recurs 

contenciós administratiu, davant 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, 25 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

ANNEX 1

Increment del nombre de grups en centres 

autoritzats a impartir el curs de preparació 

durant el curs acadèmic 2007-2008

CENTRES PÚBLICS

Codi: 08021259.

Denominació: IES Miquel Biada.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 1, passa a tenir 2 grups.

Codi: 08001421.

Denominació: IES La Pineda.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1, passa a tenir 2 grups.

Codi: 43009722.

Denominació: IES Cal·lípolis.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1, passa a tenir 2 grups.

Codi: 43006630.

Denominació: IES Pere Martell.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1, passa a tenir 2 grups.

ANNEX 2

Nous centres autoritzats a impartir el curs de 

preparació durant el curs acadèmic 2007-

2008

CENTRES PÚBLICS

Codi: 08034059.

Denominació: IES Nicolau Copèrnic.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25005685.

Denominació: IES La Segarra.

Municipi: Cervera.

Nombre de grups: 1.

Codi: 25006781.

Denominació: IES Alfons Costafreda.

Municipi: Tàrrega.

Nombre de grups: 1.

(07.268.083)

RESOLUCIÓ EDU/2906/2007, de 25 de 

setembre, de modificació de la Resolució 

EDU/2745/2007, de 10 de setembre, de re-

gulació de la fase de pràctiques que preveu 

la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, 

de convocatòria de proves per a la provisió 

de places de funcionaris docents.

Atès que a la Resolució EDU/2745/2007, 

de 10 de setembre (DOGC núm. 4969, de 

17.9.2007), a la base 2.1, pel que fa específi -

cament al nomenament de tutors en els centres 

d’educació infantil i primària, i en els centres 

de formació de persones adultes, cal preveure 

la totalitat de situacions que es puguin donar 

a l’hora de nomenar els tutors,

Resolc:

Modificar la base 2.1 i establir que en 

els centres d’educació infantil i primària es 

nomenarà tutor preferentment el coordinador 

del mateix cicle de l’aspirant o un mestre de 

la mateixa especialitat.

En els centres de formació de persones adul-

tes el tutor serà preferentment el coordinador 

del mateix ensenyament o un professor destinat 

a la mateixa especialitat de l’aspirant.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 

la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar recurs d’alçada davant 

el director general de Recursos del Sistema 

Educatiu o davant el conseller d’Educació en 

el termini d’un mes comptat a partir de l’en-

demà 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, 25 de setembre de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos

del Sistema Educatiu

(07.268.097)

DECRET 218/2007, de 2 d’octubre, pel 

qual es creen diversos instituts d’educació 

secundària.

La previsió de demanda d’escolarització en 

els diferents nivells d’ensenyament aconsella la 

revisió de l’oferta de places públiques existents 

en determinades localitats. 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 els instituts d’educació secundaria que 

es detallen a l’annex d’aquest Decret, el funcio-

nament dels quals s’adequarà al que estableix el 

Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’apro-

va 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, 2 d’octubre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Olesa de Montserrat.

Codi de centre: 08063813.

Adreça: av. de Francesc Macià, 193.

Per desglossament de l’IES Daniel Blanxart, 

amb codi 08043978, d’Olesa de Montserrat.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A BARCELONA I (CIUTAT)

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona.

Codi de centre: 08058775.

Adreça: c. Espronceda, 18-34.

Per desglossament de l’IES Poblenou, amb 

codi 08034138, de Barcelona.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Garraf

Municipi: Sant Pere de Ribes.

Codi de centre: 08063904.

Adreça: c. Mestres/c. Carç.

Comarca: Osona

Municipi: Vic.

Codi de centre: 08062870.

Adreça: Complex edifi ci El Sucre.

Comarca: Vallès Oriental

Municipi: Vilanova del Vallès.

Codi de centre: 08061038.

Adreça: c. Camí de Vilassar/c. El Terral.

SERVEIS TERRITORIALS

D’EDUCACIÓ A TARRAGONA

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls.

Codi de centre: 43010608.

Adreça: Ctra. del Pla, 145.

Comarca: Baix Penedès

Unitat de població: Segur de Calafell

Municipi: Calafell.

Codi de centre: 43010372.

Adreça: c. Repòs, s/n.

Comarca: Tarragonès

Municipi: Altafulla.

Codi de centre: 43009977.

Adreça: c. Camí Olivarot, s/n.

Municipi: Salou.

Codi de centre: 43010347.

Adreça: c. Domènech Sugrañes i Gras, s/n.

Per desglossament de l’IES Jaume I, amb 

codi 43007543, de Salou.

(07.260.012)
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DECRET 219/2007, de 2 d’octubre, pel qual 

es crea una escola ofi cial d’idiomes a Salou.

Per tal de satisfer la demanda d’ensenya-

ments d’idiomes i ampliar l’oferta d’opcions 

educatives, el Departament d’Educació creu 

aconsellable la creació d’una escola ofi cial 

d’idiomes a Salou.

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

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

reguladora del dret a l’educació, a proposta 

del conseller d’Educació i amb la deliberació 

prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Crear una escola ofi cial d’idiomes a Salou, 

amb codi de centre 43011200, ubicada al c. del 

Baix Llobregat, 1-3, de Salou (Tarragonès).

Article 2

A l’escola esmentada s’impartiran els 

ensenyaments dels idiomes que determini el 

Departament d’Educació.

Disposició fi nal

S’autoritza el conseller d’Educació per a 

l’execució i desenvolupament del que disposa 

aquest Decret.

Barcelona, 2 d’octubre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

(07.260.013)

DECRET 220/2007, de 2 d’octubre, de 

creació del centre públic de formació de 

persones adultes Sant Ramon, de l’Hospitalet 

de Llobregat.

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 d’un centre 

de formació de persones adultes a l’Hospitalet 

de Llobregat.

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, pel 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 crea el centre de formació de persones 

adultes Sant Ramon del municipi de l’Hospitalet 

de Llobregat, per transformació de l’aula que 

s’indica a l’annex.

Article 2

2.1 Aquest centre, que adequarà la seva 

activitat docent a partir del curs acadèmic 

2007-2008, desenvoluparà els ensenyaments 

inicials i bàsics, la formació instrumental bàsica 

en totes les seves modalitats per a persones 

adultes i els ensenyaments de les competèn-

cies per a la societat de la informació. També 

incorporarà la perspectiva de gènere a les 

activitats educatives i formatives.

2.2 El centre funcionarà amb una orga-

nització fl exible d’acord amb les necessitats 

educatives i formatives de la zona on està 

ubicat i incorporarà la metodologia d’auto-

formació.

Article 3

El centre s’inscriurà al Registre de cen-

tres.

Disposició fi nal

S’autoritza el conseller d’Educació a exe-

cutar i desenvolupar aquest Decret.

Barcelona, 2 d’octubre 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 Sant Ramon.

Codi: 08062493.

Adreça: Passeig Amat, 5-7.

Municipi: 08904 L’Hospitalet de Llobregat.

Comarca: Barcelonès.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament 

d’Educació.

Instal·lacions: 4 aules, sala polivalent, aula 

d’informàtica, sala de professors, secretaria/

direcció i serveis higiènics.

Aula que es transforma en centre: AFA Eugeni 

d’Ors.

(07.260.014)

RESOLUCIÓ EDU/2939/2007, de 17 de se-

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

l’autorització d’obertura dels centres docents 

privats Escola Pia de Calella i Lestonnac, 

ambdós de Calella.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-

da als corresponents serveis territorials del 

Departament d’Educació pel representant de 

l’Escola Pia de Catalunya, en petició de canvi 

de titularitat del centre docent privat Lestonnac, 

de Calella, codi 08015132 i l’absorció d’aquest 

centre pel centre docent privat Escola Pia de 

Calella, de Calella, codi 08015120, del qual 

n’és titular l’Escola Pia de Catalunya, es va 

instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-

mentat el compliment dels requisits exigits per 

la normativa d’aplicació, en concret per la Llei 

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

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

3 de maig, d’Educació; i el Decret 55/1994, 

de 8 de març, sobre el règim d’autorització 

dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-

zació d’obertura del centre docent privat 

Lestonnac, de Calella, codi 08015132, per 

canvi de titularitat:

Les dades del nou titular són:

Nom: Escola Pia de Catalunya.

NIF: Q0800073I.

—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 S’autoritza la integració del centre 

Lestonnac al centre Escola Pia de Calella, 

amb efectes des de l’inici de curs 2007-08, 

amb la qual cosa el centre docent privat 

Lestonnac, codi 08015132, cessa en la 

mateixa data.

—4 Les dades bàsiques de l’autorització del 

centre docent privat resultant Escola Pia de 

Calella, de Calella, codi 08015120, són les que 

consten a l’annex d’aquesta Resolució.

—5 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no ex-

haureix la via administrativa, les persones 

interessades poden interposar recurs d’al-

çada 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, 17 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:

Adreça principal: carrer de Jovara, 39.

Educació secundària obligatòria: 12 unitats 

amb 360 llocs escolars.

Batxillerat: 6 unitats amb 210 llocs esco-

lars en les modalitats d’humanitats i ciències 

socials i ciències i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fi ns a la seva ex-

tinció impartirà les modalitats d’humanitats i 

ciències socials, ciències de la naturalesa i la 

salut i tecnologia.
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Adreça 2: carrer Sant Pere, 120.

Educació infantil de segon cicle: 9 unitats 

amb 225 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb 450 

llocs escolars.

(07.260.022)

RESOLUCIÓ EDU/2940/2007, de 17 de se-

tembre, per la qual s’autoritza la modifi cació 

de l’autorització d’obertura del centre docent 

privat Loreto-Abad Oliba, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

pel titular del centre docent privat Loreto-Abad 

Oliba, de Barcelona, en petició d’autorització de 

modifi cació de la capacitat i dels ensenyaments, 

es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 

esmentat el compliment dels requisits exigits 

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

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

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

de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 

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 Reial decret 1537/2003, 

de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els 

requisits mínims dels centres que imparteixen 

ensenyaments escolars de règim general; el 

Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 

d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modifi cació de l’autorització 

d’obertura del centre docent privat Loreto-

Abad Oliba, codi 08004559, de Barcelona, 

per modifi cació de la capacitat i dels ense-

nyaments, en els termes següents:

Ensenyaments que redueixen la capacitat:

Educació secundària obligatòria: reducció 

de 8 unitats i 240 llocs escolars a l’av. Pe-

arson, 22-26.

Ensenyaments que s’amplien:

Educació infantil de primer cicle: 3 unitats i 

41 llocs escolars a l’av. Pearson, 22-26.

A aquest centre li són d’aplicació les previ-

sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 

qual es regulen el primer cicle de l’educació 

infantil i els requisits dels centres.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 

la via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs d’alçada davant el 

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

comptar de l’endemà de la seva publicació al 

DOGC, segons el que disposen els articles 114 

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

règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú.

Barcelona, 17 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:

Adreça principal: av. Pearson, 22-26.

Educació infantil de primer cicle: 3 unitats 

amb capacitat per a 41 llocs escolars.

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.

Adreça 2: av. Pearson, 9.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats 

amb capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 8 unitats amb capacitat per a 

280 llocs escolars, en les modalitats d’arts, 

humanitats i ciències socials, i ciències i 

tecnologia.

Amb caràcter transitori i fi ns la seva extin-

ció: 8 unitats amb capacitat per a 280 llocs 

escolars, en les modalitats d’arts, humanitats 

i ciències socials, ciències de la naturalesa i 

la salut, i tecnologia.

(07.260.027)

RESOLUCIÓ EDU/2941/2007, de 17 de se-

tembre, per la qual s’autoritza la modifi cació 

de l’autorització d’obertura del centre docent 

privat Estel Vallseca, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

pel representant del titular del centre docent 

privat Estel Vallseca, de Barcelona, en petició 

de modifi cació dels ensenyaments i dels locals, 

es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-

mentat el compliment dels requisits exigits per 

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

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

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

3 de maig, d’educació; el Decret 282/2006, 

de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 

cicle de l’educació infantil i els requisits dels 

centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 

sobre el règim d’autorització dels centres 

docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modifi cació de l’autoritza-

ció d’obertura del centre docent privat Estel 

Vallseca, codi 08010596, de Barcelona, per 

modifi cació dels ensenyaments i dels locals, 

en els termes següents:

Ensenyaments que se suprimeixen:

Educació infantil de segon cicle: supressió 

d’acord amb el calendari següent:

A la fi del curs 2006-2007: cessaran 2 

unitats.

A la fi del curs 2007-2008: cessarà 1 

unitat.

Educació primària: supressió a la fi  del curs 

2006-2007.

Locals que se suprimeixen:

c. Vallseca, 14 i 18, a la fi  del curs 2007-

2008.

Denominació genèrica: Llar d’infants privada 

a l’inici del curs 2008-2009.

—2 Els expedients acadèmics dels alumnes 

d’educació primària, es dipositaran al centre 

docent públic CEIP Mas Casanovas, de 

Barcelona, codi 08002800.

—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.

Barcelona, 17 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 2008-

2009:

Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 3 unitats 

amb capacitat per a 41 llocs escolars, situades 

al c. França, 33.

(07.260.026)

RESOLUCIÓ EDU/2949/2007, de 28 de 

setembre, per la qual s’autoritza l’obertura 

del centre privat de formació d’adults Escola 

Tècnica Professional del Clot, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-

da pel titular del centre privat de formació 

d’adults Escola tècnica professional del Clot, 

de Barcelona, en petició d’autorització d’ober-

tura d’un centre, es va instruir l’expedient 

corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 

esmentat el compliment dels requisits exigits 

per la normativa vigent, en concret pel que 

estableixen la Llei 3/1991, de 18 de març, 

de formació d’adults; el Decret 72/1994, de 6 

d’abril, pel qual es regulen els centres de for-

mació d’adults; l’Ordre de 19 de juliol de 1994, 

per la qual s’estableix el règim d’autorització 

de centres de formació d’adults, i el Decret 

213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix 

l’ordenació curricular de la formació bàsica 

de les persones adultes,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat de 

formació d’adults Escola Tècnica Professional 

del Clot de Barcelona, en els termes que s’es-

pecifi quen 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 
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del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la 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 l’òrgan que va 

dictar l’acte, 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 convenient per a 

la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de setembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d’Educació

ANNEX

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona

Localitat 08027 Barcelona

Codi: 08068215

Denominació: Centre de Formació d’Adults 

Escola Tècnica Professional del Clot

Adreça: c. València, 680

Titular: Josep Fatjó i Carbonell

NIF: 38022092X

S’autoritza l’obertura del centre privat de 

formació d’adults Escola Tècnica Professional 

del Clot de Barcelona, amb efectes a partir de 

l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució 

al Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya. 

S’autoritzen els ensenyaments corresponents 

al cicle d’Educació Secundària. També s’incor-

porarà la perspectiva de gènere a les activitats 

educatives i formatives.

El centre autoritzat ha de notifi car la data 

de la seva posada en funcionament efec-

tiva a la Direcció general d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats, 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: 5 aules, sala polivalent, 

sala de professors, i serveis higiènics.

Capacitat simultània de places: 175 alum-

nes.

Horari: tarda/vespre de 15 a 22 hores de 

dilluns a divendres.

(07.271.009)

EDICTE de 21 de setembre de 2007, pel qual 

es notifi ca la resolució d’incoació d’expedient 

disciplinari a Isabel Maria Garcia Rodriguez.

Atès que no ha estat possible practicar 

la notifi cació de la resolució de 28 d’agost 

de 2007, de la secretària general del De-

partament d’Educació, per la qual s’incoa 

expedient disciplinari a la funcionària docent 

del cos de professors d’ensenyament secun-

dari Sra. Isabel Maria Garcia Rodriguez, DNI 

42159295L, domiciliada a Girona, 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, modificada per la Llei 

4/1999, de 13 de gener, la resolució d’incoa-

ció 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, 21 de setembre de 2007

Francesca Roget Paijà

Instructora de l’expedient

(07.268.085)

RESOLUCIÓ EDU/2935/2007, de 26 de 

setembre, per la qual es resol la convocatòria 

de concurs públic per a la selecció d’instituts 

d’educació secundària que participin en el 

Projecte de qualitat i millora contínua.

Mitjançant la Resolució EDU/1719/2007, 

de 5 de juny, es va obrir concurs públic per a 

la selecció d’instituts d’educació secundària 

que imparteixen formació professional, per 

ser inclosos, a partir del curs 2007-2008, en 

el Projecte de qualitat i millora contínua.

D’acord amb el punt 8.1 de la Resolució 

esmentada, correspon al director general 

d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Espe-

cialitzats resoldre la convocatòria, un cop vista 

la proposta de la comissió avaluadora.

Per tot l’exposat,

Resolc:

Incloure en el Projecte de qualitat i millora 

contínua els centres que consten a l’annex 

d’aquesta Resolució, amb efectes de l’inici 

del curs 2007-2008.

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 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, 26 de setembre de 2007

Josep Francí i Carreté

Director general d’Ensenyaments Professio-

nals, Artístics i Especialitzats

ANNEX

Centres que s’inclouen amb efectes de l’inici 

del curs 2007-2008

Codi: 08057540

Nom: IES Joan Brossa

Localitat: Barcelona

Codi: 08045203

Nom: IES Obert de Catalunya

Localitat: Barcelona

Codi: 08034138

Nom: IES Poblenou

Localitat: Barcelona

Codi: 08031022

Nom: IES de Vic

Localitat: Vic

Codi: 08021259

Nom: IES Miquel Biada

Localitat: Mataró

Codi: 08047492

Nom: IES Ribera Baixa

Localitat: el Prat de Llobregat

Codi: 08035295

Nom: IES Palau Ausit

Localitat: Ripollet

Codi: 08030339

Nom: IES de Terrassa

Localitat: Terrassa

Codi: 17005662

Nom: IES Serrallarga

Localitat: Blanes

Codi: 25004814

Nom: ECA del Pallars

Localitat: Talarn

Codi: 43004803

Nom: IES Andreu Nin

Localitat: el Vendrell

Codi: 43005972

Nom: IES Ramon Barbat i Miracle

Localitat: Vila-seca

Codi: 43000330

Nom: ECA d’Amposta

Localitat: Amposta

(07.269.073)

RESOLUCIÓ EDU/2936/2007, de 25 de se-

tembre, per la qual s’autoritza la modifi cació 

de l’autorització d’obertura del centre docent 

privat Sant Gabriel, de Sant Adrià de Besòs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

pel titular del centre docent privat Sant Gabriel, 

de Sant Adrià de Besòs, en petició d’autorit-

zació de modifi cació de la capacitat, es va 

instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 

esmentat el compliment dels requisits exigits 

per la normativa d’aplicació, en concret, per 

la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
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ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 

decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual 

s’estableixen els requisits mínims dels centres 

que imparteixen ensenyaments escolars de 

règim general; i el Decret 55/1994, de 8 de 

març, sobre el règim d’autorització dels centres 

docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-

zació d’obertura del centre docent privat 

Sant Gabriel, de Sant Adrià de Besòs, codi 

08025174, per modifi cació de la capacitat, 

en els termes següents:

Educació infantil de segon cicle: ampliació de 

6 a 7 unitats i de 150 a 175 llocs escolars, amb 

efectes des de l’inici del curs 2007-2008.

—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, 25 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: 7 unitats 

amb 175 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb 300 

llocs escolars.

Educació secundària:

Educació secundària obligatòria: 8 unitats 

amb 240 llocs escolars.

Batxillerat: 8 unitats amb 280 llocs escolars 

en les modalitats d’humanitats i ciències socials 

i ciències i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fi ns a la seva ex-

tinció impartirà les modalitats d’humanitats i 

ciències socials, ciències de la naturalesa i la 

salut i tecnologia.

(07.268.118)

RESOLUCIÓ EDU/2937/2007, de 12 de 

setembre, per la qual s’autoritza el cessament 

d’activitats del centre docent privat Academia 

Hispano-Francesa, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 

al Departament d’Educació pel representant 

del titular del centre docent privat Academia 

Hispano-Francesa, 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, 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 Academia Hispano-

Francesa, de Barcelona, les dades bàsiques 

del qual són:

Municipi: Barcelona.

Denominació: Academia Hispano-Fran-

cesa.

Codi: 08035571.

Titular: AHF Gestió Educativa, SL.

NIF del titular: B60909496.

El cessament d’activitats té efectes a la fi  

del curs 2006-2007.

—2 Els expedients acadèmics dels alumnes 

de batxillerat i de formació professional de grau 

mitjà i superior es dipositaran a l’IES Rambla 

Prim, codi 08013469, de Barcelona.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 

via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs contenciós administra-

tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 

conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 

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

la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós admi-

nistratiu, poden interposar recurs de reposició 

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

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

publicació al DOGC, segons el que disposen 

els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, o qualsevol altre recurs 

que considerin convenient per a la defensa 

dels seus interessos.

Barcelona, 12 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)

(07.255.071)

RESOLUCIÓ EDU/2938/2007, de 12 de 

setembre, per la qual s’autoritza el cessament 

d’activitats del centre d’educació infantil El 

Gegant del Pi, d’Argentona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 

Departament d’Educació pel titular del centre 

d’educació infantil de primer cicle El Gegant 

del Pi, d’Argentona, en petició d’autorització 

de cessament d’activitats, es va instruir l’ex-

pedient 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 El Gegant del Pi, 

d’Argentona, les dades bàsiques del qual 

són:

Municipi: Argentona.

Denominació: El Gegant del Pi.

Codi: 08048927.

Titular: El Gegant del Pi, SCCL.

NIF del titular: F08877961.

El cessament d’activitats té efectes a la fi  

del curs 2006-2007.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 

de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 

via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs contenciós administra-

tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 

conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 

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

la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós admi-

nistratiu, poden interposar recurs de reposició 

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

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

publicació al DOGC, segons el que disposen 

els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, o qualsevol altre recurs 

que considerin convenient per a la defensa 

dels seus interessos.

Barcelona, 12 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)

(07.255.081)

RESOLUCIÓ EDU/2964/2007, d’1 d’octu-

bre, per la qual s’implanten cicles formatius 

de formació professional de grau mitjà o de 

grau superior en diversos centres docents 

públics.

Per mitjà de diversos decrets s’ha establert 

l’ordenació dels ensenyaments dels cicles 

formatius de formació professional específi ca, 

del seu currículum i la seva avaluació.
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L’estudi de les necessitats d’oferta de places 

escolars de formació professional específi ca 

aconsella la reestructuració de l’oferta per tal 

d’adequar-la a les necessitats i al millor apro-

fi tament dels recursos disponibles.

Per aquest motiu, es considera convenient 

la implantació de determinats ensenyaments 

en diversos centres docents públics.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2 

del Reglament orgànic dels centres docents 

públics que imparteixen educació secundària i 

formació professional de grau superior, aprovat 

pel Decret 199/1996, de 12 de juny,

Resolc:

—1 Implantar els cicles formatius de for-

mació professional de grau mitjà o de grau 

superior que es detallen a l’annex d’aquesta 

Resolució, en els centres docents públics 

que s’indiquen, amb efectes acadèmics i 

administratius des de l’inici del curs escolar 

2007-2008.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el 

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, 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 publica-

ció 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, 1 d’octubre de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, de 

21.12.2006, DOGC núm. 4786, 

de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos

del Sistema Educatiu

ANNEX

CFPM: cicles formatius de formació professional 

de grau mitjà; CFPS: cicles formatius de formació 

professional de grau superior.

Ensenyaments que s’implanten

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A LLEIDA

Comarca: Segrià

Municipi: Lleida.

Denominació: IES Torrevicens.

Codi de centre: 25006732.

Ensenyaments que s’implanten:

CFPS: Imatge per al diagnòstic.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A TARRAGONA

Comarca: Priorat

Municipi: Falset.

Denominació: IES Priorat.

Codi de centre: 43006691.

Ensenyaments que s’implanten:

CFPM: Cures auxiliars d’infermeria.

(07.274.052)

RESOLUCIÓ EDU/2965/2007, de 3 d’oc-

tubre, per la qual s’estableix un nou termini 

de consulta i actualització de les dades que 

consten en la borsa de treball del personal 

interí/substitut docent.

Mitjançant la Resolució EDU/1222/2007, 

de 23 d’abril, es dicten instruccions referides 

a la gestió de la borsa de treball per prestar 

serveis amb caràcter temporal com a personal 

interí docent i per a la compactació de les 

vacants i substitucions en els centres per al 

curs 2007-2008.

El punt 6.1 de la Resolució EDU/1222/2007, 

de 23 d’abril, estableix el procediment d’actua-

lització i de consulta de les dades que consten 

a la borsa de treball del personal interí/substitut 

docent mitjançant l’aplicació que es troba a 

la pàgina d’Internet del Departament d’Edu-

cació, i preveu la possibilitat d’obrir un nou 

termini d’actualització de les dades indicades 

de la borsa,

En conseqüència,

Resolc:

Establir un nou termini d’actualització i 

consulta de les dades que consten a la borsa 

de treball del personal interí/substitut docent, 

mitjançant l’aplicació que es troba a la pà-

gina d’Internet del Departament d’Educació, 

http://www.gencat.net/educacio (a partir 

d’aquí podeu entrar a l’apartat de Professo-

rat/Borsa d’interins/Consulta i actualització de 

les dades que consten a la borsa o a través 

de l’accés directe “Borsa d’interins docents”). 

Aquest termini anirà del 10 al 17 d’octubre, 

ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 

la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona, en el termini de 

dos mesos a comptar de l’endemà de la seva 

publicació en el DOGC de conformitat amb el 

que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998 de 

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament 

recurs de reposició, previ al recurs contenciós 

administratiu, davant el director general de 

Recursos del Sistema Educatiu, en el termini 

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

publicació en el DOGC, segons el que dispo-

sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment 

administratiu comú.

Barcelona, 3 d’octubre de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos

del Sistema Educatiu

(07.275.115)

EDICTE de 6 de setembre de 2007, pel qual 

es notifi ca una resolució sobre un expedient 

de reclamació patrimonial.

Atès que no ha estat possible practicar la 

notifi cació a la senyora Dubys Maria Badillo 

Jiménez de la Resolució de 7 de maig de 

2007, que resol la seva reclamació de danys 

i perjudicis i en aplicació del que preveuen 

els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, es notifi ca que la Re-

solució esmentada està a disposició de la 

interessada a les dependències dels Serveis 

Territorials d’Educació a Barcelona I (ciutat), 

avinguda Paral·lel 71-73 - 08004 Barcelona, 

de dilluns a divendres, en hores d’ofi cina, 

durant un termini de 10 dies hàbils, comp-

tats 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.

Barcelona, 6 de setembre de 2007

José Antonio García Saceda

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona I (ciutat)

(07.249.028)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 

adjudicacions defi nitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 

93.2 del Text refós de la Llei de contractes 

de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 

juny, mitjançant aquest anunci es fan públi-

ques les següents adjudicacions defi nitives 

referents als expedients de contractació 

que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-

cació.

Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac-

tacions i Subministraments.

Número d’expedient: 1254/07.

Objecte del contracte: cessió del dret d’ús de 

llicències temporals del programari Oracle, dels 

productes de base de dades relacionals i de 

servidor d’aplicacions Oracle.

Tipus de contracte: subministrament.

Tramitació: ordinària.

Forma: negociat (únic productor).

Pressupost base de la licitació: 171.906,21 

euros IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 19 de juny de 2007.
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Contractista: ORACLE IBÉRICA SRL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 171.906,21 euros IVA 

inclòs.

Número d’expedient: 2011/07.

Objecte del contracte: subministrament de 

material d’educació especial amb destinació 

a centres educatius de Catalunya.

Tipus de contracte: subministrament.

Tramitació: ordinària.

Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 71.237,00 

euros IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 4884, amb data 16 

de maig de 2007.

Data d’adjudicació: 6 de juliol de 2007.

Contractista 1: GAES SA, per un import de 

43.413,00 euros IVA inclòs.

Contractista 2: Supace Orto - Distribución SL, 

per un import de 3.836,13 euros IVA inclòs.

Contractista 3: Mediatric SL, per un import de 

2.572,51 euros IVA inclòs.

Contractista 4: José María Navas Pérez, per un 

import de 809,17 euros IVA inclòs.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Número d’expedient: 2015/07.

Objecte del contracte: subministrament de 

fotocopiadores amb destinació als centres 

educatius del Departament d’Educació.

Tipus de contracte: subministrament.

Tramitació: ordinària.

Forma: negociat.

Pressupost base de la licitació: 404.128,00 

euros IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 16 de juliol de 2007.

Contractista: CANON ESPAÑA SA.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 316.937,25 euros IVA 

inclòs.

Barcelona, 21 d’agost de 2007

M. Dolors Rius i Benito

Secretària general

(07.269.054)


