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RESOLUCIÓ EDU/3166/2007, de 17 d’oc- 
tubre, de modif icació de la Resolució 
EDU/2745/2007, de 10 de setembre, de 
regulació 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), modificada per la Resolució 
EDU/2906/2007, de 25 de setembre (DOGC 
núm. 4980, de 3.10.2007), al punt 2.1, pel que 
fa tant al nomenament dels tutors en general 
com al nomenament específic de tutors als 
centres que pertanyin a una zona escolar rural 
ZER, cal preveure la totalitat de situacions que 
es puguin donar;

Atès que pel que fa al punt 3.1, relatiu a les 
comissions qualificadores, cal afegir algunes 
especificacions referides als centres que per
tanyen a una zona escolar rural ZER, així com 
un paràgraf referit a les funcions de tutoria per 
quan no es pugui nomenar tutor/a,

Resolc:

—1 Afegir un nou paràgraf al punt 2.1, des
prés del quart paràgraf, que és el següent:

“En el cas de centres que pertanyin a una 
zona escolar rural (ZER), si no es poden no
menar tutors d’entre els mestres del mateix 
centre on hagin estat destinats els aspirants, 
es nomenaran tutors d’entre els funcionaris de 
carrera del mateix cos que l’aspirant o d’un 
cos de grup superior que estiguin destinats 
a qualsevol dels centres que formin part de 
la ZER”.

—2 Substituir els paràgrafs sisè i setè del 
punt 2.1 pel paràgraf següent:

“Els/les directors/es dels centres docents 
i serveis educatius on hagin estat destinats 
els aspirants que han de realitzar la fase 
de pràctiques nomenaran els mestres i/o 
professors que en cada cas se’ls assignarà 
com a tutors”.

—3 Afegir un paràgraf al punt 3.1, darrere 
del tercer paràgraf, que és el següent:

“En el cas que el/la director/a d’un centre 
que formi part d’una zona escolar rural (ZER) 
no pugui actuar com a vocal de la comissió 
qualificadora, podrà actuar com a secretari/ària 
d’aquesta comissió el/la director/a de la ZER 
o, si escau, un/a director/a d’un altre centre 
que formi part de la ZER”.

—4 Afegir un paràgraf al punt 3.1, darrere del 
cinquè paràgraf, que és el següent:

“En qualsevol cas, si en un centre o servei 
educatiu no es pogués nomenar tutor/a d’un 
aspirant, per no reunir els requisits establerts 
a l’apartat 2.1 d’aquesta Resolució, el/la 
director/a assignarà a un altre professor del 
centre o servei educatiu les funcions de tutoria 
de l’aspirant, a què fa referència l’apartat 2.2 
d’aquesta Resolució, excepte la corresponent a 
l’avaluació de la competència o aptitud docent 
de l’aspirant assignat”.

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’endemà de la seva publicació al Diari Ofi
cial de la Generalitat de Catalunya, 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 d’octubre de 2007

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

(07.289.054)

EDICTE de 18 d’octubre de 2007, pel qual 
es notifica la proposta de resolució de l’ex-
pedient disciplinari incoat per Resolució de 
27 de febrer de 2007 de la secretària general 
del Departament d’Educació a la senyora Pilar 
Fernández Nieto.

En la tramitació de l’expedient disciplinari 
núm. G41007008, incoat per Resolució 
de 27 de febrer de 2007 de la secretària 
general del Departament d’Educació a la 
senyora Pilar Fernández Nieto, amb NIF 
36906862G, funcionària docent del cos de 
professors d’ensenyament secundari adscrita 
a l’IES Infanta Isabel d’Aragó, de Barcelona, 
i atès que no ha estat possible practicar la 
notificació de la proposta de resolució de 
l’expedient, tramesa a l’adreça indicada per 
la senyora Pilar Fernández Nieto, c. Lepanto, 
364, 2n, 2a, de Barcelona, es notifica a la 
persona interessada que, en aplicació del 
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, la proposta de re
solució és a la seva disposició a les oficines 
de la Inspecció de Serveis del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
Via Augusta, 202226, planta 5B, 08021 
Barcelona, de dilluns a divendres en horari 
d’oficina.

Així mateix es notifica que disposa d’un 
termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al 
DOGC, per poder al·legar allò que consideri 
convenient en la seva defensa.

Barcelona, 18 d’octubre de 2007

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(07.291.142)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 1421/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc
tura de mòduls prefabricats al CEIP Nou de 
Muntanyola (Osona).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat, derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 186.071,26 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 9 de juliol de 2007.
Contractista: Construccions Prho, SA.
Nacionalitat del contractista: española.
Import d’adjudicació: 186.000,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1504/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obras d’adequació 
d’espais municipals a l’IES Horta Vermella de 
Vic (Osona).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgènt.
Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm. 4903 de 13 de 
juny de 2007.
Pressupost base de la licitació: 270.276,39 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 3 de juliol de 2007.
Contractista: Construccions Prho, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 270.276,39 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1575/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats al SES nou de Sant 
Esteve de Palautordera (Vallès Oriental).
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.

Publicat al DOGC núm. 4902 de 12 de 
juny de 2007.
Pressupost base de la licitació: 262.387,45 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 3 de juliol de 2007.
Contractista: Construccions Prho, SA
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 262.387,45 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.282.169)

DECRET 239/2007, de 23 d’octubre, pel qual 
se suprimeixen diversos col·legis d’educació 
infantil i primària.

L’estudi del mapa escolar pel que fa als 
diferents nivells d’ensenyaments aconsella la 
revisió de l’oferta de places públiques existents 
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per tal de garantir una millor utilització dels 
recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat, per la Resolució 
EDU/2722/2007, de 3 de setembre, es van 
deixar inactius els col·legis d’educació infantil 
i primària que ara escau suprimir, atès que 
l’evolució de les ràtios existents no justifica el 
seu manteniment.

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
Cessar en les seves activitats acadèmiques 

i administratives els col·legis d’educació 
infantil i primària que es detallen a l’annex 
d’aquesta disposició, amb efectes acadèmics 
i administratius des de la fi del curs escolar 
20062007, data en la que es van deixar 
inactius per Resolució EDU/2722/2007, de 3 
de desembre.

Disposició final

El Departament d’Educació adoptarà las 
mesures corresponents per al compliment del 
que disposa aquest Decret.

Barcelona, 23 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 A GIRONA

Comarca: Ripollès.
Municipi: Camprodon.
Unitat de població: La Colònia Estevenell.
Codi de centre: 17000780.
Adreça: ctra. de Camprodon, s/n.
Denominació: CEIP Germans Estabanell.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A TARRAGONA

Comarca: Baix Penedès.
Municipi: Sant Jaume dels Domenys.
Unitat de població: Lletger.
Codi de centre: 43002961.
Adreça: c. Raval, 3.
Denominació: CEIP Sant Andreu.

(07.282.132)

DECRET 240/2007, de 23 d’octubre, de 
creació de diversos col·legis d’educació infantil 
i primària.

La previsió de la demanda d’escolarització 
en els nivells de parvulari i educació primària 
aconsella la revisió en determinats municipis 
de l’oferta de places escolars públiques, per 
tal de possibilitar una millor resposta a les 
necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat i d’acord con el que 
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, de regulació del dret a l’educació, 
a proposta del conseller d’Educació i d’acord 
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Crear els col·legis d’educació infantil i primària 

que es detallen a l’annex d’aquest Decret.

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Educació per a 
l’execució i desenvolupament del que disposa 
aquest Decret.

Barcelona, 23 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 LLOBREGATANOIA

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Collbató.
Codi de centre: 08064945.
Adreça: pg. de la Fumada, 68.

Per desglossament del CEIP La Salut, amb 
codi de centre 08033468, de Collbató.
Municipi: Torrelles de Llobregat.
Codi de centre: 08061622.
Adreça: av. de Torrelles, s/n.

Per desglossament del CEIP Sant Martí, 
amb codi de centre 08030649, de Torrelles 
de Llobregat.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A BARCELONA ICIUTAT

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Codi de centre: 08066531.
Adreça: c. Pujades, s/n.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A BARCELONA IICOMARqUES

Comarca: Alt Penedès
Unitat de població: Els Monjos.
Municipi: Santa Margarida i els Monjos.
Codi de centre: 08063886.
Adreça: c. de Maria Aurèlia Capmany, s/n.
Municipi: Pontons.
Codi de centre: 08053431.
Adreça: c. Camp de Futbol, s/n.

Comarca: Bages
Municipi: Manresa.
Codi de centre: 08064741.
Adreça: c. Bisbe Perelló / c. Joan Fuster.
Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Codi de centre: 08065251.
Adreça: c. Zona esportiva, s/n.

Comarca: Garraf
Municipi: Cubelles.
Codi de centre: 08064751.
Adreça: av. de Pompeu Fabra, s/n.

Comarca: Maresme
Municipi: Argentona.
Codi de centre: 08066358.
Adreça: c. de Joan Fuster i Ortells, s/n.
Municipi: Canet de Mar.
Codi de centre: 08060836.
Adreça: parcel·la 3, Sector U1 “Can Salot 
Busquets”.
Municipi: Dosrius.
Codi de centre: 08064763.
Adreça: c. Zona Esportiva  Camp de Fut
bol.
Municipi: Mataró.
Codi de centre: 08065287.
Adreça: pl. d’Antonio Machado, 1.
Municipi: Mataró.
Codi de centre: 08067661.
Adreça: c. Camí Ral, 257.
Municipi: Mataró.
Codi de centre: 08067430.
Adreça: c. Camí Ral, 257.
Municipi: Santa Susanna.
Codi de centre: 08062821.
Adreça: c. Pla Parcial Can Rates, polígon 2.

Per desglossament del CEIP Santa Susanna, 
amb codi de centre 08028515, de Santa 
Susanna.
Municipi: Tordera.
Codi de centre: 08062869.
Adreça: c. Parc Municipal, s/n.

Comarca: Osona
Unitat de població: La Gleva.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Codi de centre: 08066371.
Adreça: av. Despujol, 79.
Municipi: Muntanyola.
Codi de centre: 08063928.
Adreça: c. dels Esports, s/n (Zona Esportiva).
Municipi: Sant Martí de Centelles.
Codi de centre: 08064829.
Adreça: c. de Sant Jaume / c. de les Es
coles.
Municipi: Tona.
Codi de centre: 08067077.
Adreça: c. de Balmes, s/n.
Municipi: Vic.
Codi de centre: 08067818.
Adreça: av. Països Catalans, 44.

Per fusió del CEIP Montseny, amb codi de 
centre 08030832, i del CEIP de Vic, amb codi 
de centre 08063850, ambdós de Vic.

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Cardedeu.
Codi de centre: 08067090.
Adreça: c. Torrent Lliure, s/n, annex CEIP 
Mil·lenari.
Municipi: Sant Celoni.
Codi de centre: 08065305.
Adreça: c. Grup Escolar, 6.
Unitat de població: El Rieral.
Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana.
Codi de centre: 08065238.
Adreça: c. de Sant Francesc de Paula, s/n.

Per desglossament del CEIP Ronçana, amb 
codi de centre 08028102, del Rieral (Santa 
Eulàlia de Ronçana).

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A LES TERRES DE L’EBRE

Comarca: Montsià
Municipi: Amposta.
Codi de centre: 43010773.
Adreça: c. Valentins, 515.
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SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A TARRAGONA

Comarca: Baix Camp
Municipi: Cambrils.
Codi de centre: 43011212.
Adreça: c. Molí Avall, 13.
Municipi: la Selva del Camp.
Codi de centre: 43009679.
Adreça: c. de Francesc Crusat, 16.

Per desglossament progressiu del CEIP Gil 
Gristià i Arboç, amb codi de centre 43003100, 
de la Selva del Camp.
Municipi: Reus.
Codi de centre: 43010864.
Adreça: av. d’Antoni Planàs i Marca, 13.
Municipi: Reus.
Codi de centre: 43011145.
Adreça: passeig del Nord, 3.

Comarca: Baix Penedès
Municipi: Calafell.
Codi de centre: 43011121.
Adreça: c. de Cosme Maine, s/n.

Comarca: Tarragonès
Municipi: Roda de Barà.
Codi de centre: 43011194.
Adreça: c. de Juan Carlos I, s/n.

Per desglossament progressiu del CEIP Sal
vador Espriu, amb codi de centre 43002776, 
de Roda de Barà.
Municipi: Salou.
Codi de centre: 43010153.
Adreça: c. de Rosa Sensat, 2.
Municipi: Tarragona.
Codi de centre: 43011169.
Adreça: c. Camí de l’Oliva, s/n.
Municipi: Tarragona.
Codi de centre: 43010396.
Adreça: c. Tarradellas, s/n.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A VALLèS OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Castellar del Vallès.
Codi de centre: 08064027.
Adreça: c. de les Bassetes / c. de Sant 
Feliu.
Municipi: Rellinars.
Codi de centre: 08067181.
Adreça: av. El Planet, s/n.
Municipi: Sabadell.
Codi de centre: 08062638.
Adreça: c. l’Estrella, 5.
Municipi: Sabadell.
Codi de centre: 08064088.
Adreça: c. de Praga, 57.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Codi de centre: 08064118.
Adreça: c. de Josep Irla, 50.
Municipi: Sant quirze del Vallès.
Codi de centre: 08067201.
Adreça: c. de Frederica Montseny Mañe, 
s/n.
Municipi: Terrassa.
Codi de centre: 08067235.
Adreça: c. Palet i Barba, s/n.
Municipi: Terrassa.
Codi de centre: 08067247.
Adreça: pg. 22 de juliol / c. Torrent Pere.
Municipi: Terrassa.
Codi de centre: 08064143.
Adreça: av. Jaume I / ctra. de Castellar.

(07.282.138)

RESOLUCIÓ EDU/3178/2007, de 18 d’oc-
tubre, per la qual es disposa l’inici d’activi-
tats d’un institut d’educació secundaria de 
Montornès del Vallès.

Mitjançant el Decret 212/2007, de 25 de 
setembre (DOGC núm. 4976, de 27.9.2007), 
es va crear un institut d’educació secundaria 
a Montornès del Vallès.

Per tal de posar en funcionament aquest 
centre i d’acord amb la disposició final del 
Decret esmentat;

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

Resolc:

—1 Reconèixer a l’institut d’educació secun
dària que consta a l’annex d’aquesta Resolució 
l’inici de les seves activitats administratives des 
de l’1 de juliol de 2006, en els termes que s’hi 
especifiquen.

—2 Implantar els ensenyaments que es 
detallen des de l’inici del curs escolar 2006
2007.

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

Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant 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, 18 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

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A BARCELONA II (COMARqUES)

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Montornès del Vallès.
Codi de centre: 08065421.
Adreça: c. de Josep Tarradellas, 1.
Denominació genèrica: institut d’educació 
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació 
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica: Marta Mata.

(07.290.126)

RESOLUCIÓ EDU/3179/2007, de 18 d’oc-
tubre, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica a un col·legi d’educació 
infantil i primària de Terrassa.

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

Haventse comprovat a l’expedient esmentat 
que el centre compleix els requisits que exigeix 
l’article 6, de l’annex del Decret 198/1996, de 
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels centres docents públics que 
imparteixen educació infantil i primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària 
Can Roca II, de Terrassa, amb codi 08065512, 
ubicat al c. de la Forja, s/n, de Terrassa (Vallès 
Occidental), la nova denominació específica 
Serra d’Obac.

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, 18 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

(07.290.127)

DECRET 241/2007, de 23 d’octubre, de 
ratificació de membres del Consell Escolar 
de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els articles 
4.1.b) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de de
sembre, dels consells escolars, a sol·licitud 
de la Confederació Cristiana d’Associacions 
de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, 
i de la Federació d’Associacions de Pares i 
Mares de les Escoles Lliures de Catalunya, 
cal procedir a la ratificació de dos membres 
del Consell Escolar de Catalunya.
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En virtut d’això, de conformitat amb el que 
preveu l’article 5 de la Llei 25/1985, de 10 de 
desembre, esmentada, a proposta del conseller 
d’Educació, i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic
Ratificar com a membres del Consell Escolar 

de Catalunya en representació del sector de 
pares i mares de l’alumnat, les persones que 
tot seguit s’indiquen:

La senyora Mercè Rey i Abella, fins al 22 
d’octubre de 2011.

El senyor Antoni Arasanz i Mayolas, fins al 
22 d’octubre de 2011.

Barcelona, 23 d’octubre de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.289.059)

RESOLUCIÓ EDU/3177/2007, de 18 d’oc-
tubre, d’assignació de destinació definitiva de 
funcionaris docents.

Per la Resolució EDU/1687/2006, de 23 
de maig (DOGC núm. 4644, de 30.5.2006), 
es van implantar, suprimir i traslladar cicles 
formatius de formació professional de grau 
mitjà o de grau superior en diversos centres 
docents públics. Posteriorment, per la Reso
lució EDU/2915/2006, de 23 d’agost (DOGC 
núm. 4719, de 15.9.2006), es van deixar 
sense efecte els punts 2 i 3 de la Resolució 
EDU/1687/2006 esmentada, i es van implantar, 
suprimir i traslladar determinats ensenyaments 
dels cicles formatius de formació professional 
de grau mitjà i superior de diversos instituts 
d’educació secundària.

Per la Resolució de 27 de març de 2007, del 
Consorci d’Educació de Barcelona, es van im
plantar, suprimir i traslladar cicles formatius de 
formació professional de grau mitjà o de grau 
superior en diversos centres docents públics. 
(DOGC núm. 4850, de 27.3.2007).

Atès el que estableix la disposició addicional 
catorzena del Reial decret 2112/1998, de 2 
d’octubre, pel qual es regulen els concursos 
de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió 
de places corresponents als cossos docents 
(BOE núm. 239, de 6.10.1998), cal adoptar 
les mesures corresponents en relació amb el 
professorat amb destinació definitiva com a 
conseqüència del trasllat d’ensenyaments d’un 
centre a un altre.

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

En conseqüència,

Resolc:

—1 S’assigna destinació definitiva, amb 
efectes d’1 de setembre de 2007, als funcio
naris docents i en els centres que es detallen 
a l’annex d’aquesta Resolució, com a con
seqüència del trasllat d’ensenyaments d’un 
centre a un altre.

—2 Els funcionaris docents relacionats a 
l’annex d’aquesta Resolució mantenen a 
tots els efectes l’antiguitat que posseïen en 
el centre d’origen. La nova adscripció no 
comporta cap modificació de la seva situació 
administrativa ni dels seus drets, d’acord amb 
el que estableixen la disposició addicional 
catorzena del Reial decret 2112/1998, de 2 
d’octubre, i l’article 18.2 del Decret 67/1996, 
de 20 de febrer.

Amb la publicació al DOGC d’aquesta Re
solució es donen per notificades les persones 
interessades a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de 
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el subdirector 
general de Plantilles, Provisió i Nòmines 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, 18 d’octubre de 2007

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

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

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A BARCELONA I (CIUTAT)

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè.

Cos: professors d’ensenyament secundari.

Especialitat: Organització i processos de 
manteniment de vehicles.

035023873W Domingo Calpe, Manuel
078054482A Llimiñana Casal, Gregorio

Cos: professors tècnics de formació profes-
sional.

Especialitat: Manteniment de Vehicles.
038475408L Carrillo Orozco, Antonio
017196798C Peris querol, Fermin
034928085D Fernández Fernández, Jose
036962180F Poch Elias, Jaume
037661647K Torner Domènech, Jose

037677123H Aicart Vidal, Jaume
038546836D Fortea Villanueva, Juan
043394786L Rovira de la Rosa, F. Javier
078071435M Aparicio Pach, Josep

080134138 IES Poblenou.

Cos: professors d’ensenyament secundari.

Especialitat: Organització i gestió comercial.
036974981C Polio Moran, Jose

Especialitat: Administració d’empreses.
039845500R Giró Andreu, Jaume
037728758H Pérez López, Júlia

Cos: professors tècnics de formació profes-
sional.

Especialitat: Processos comercials.
009714647E Aller Castro, Gregoria Isabel

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
AL BAIX LLOBREGATANOIA

08025605 IES Camps Blancs de Sant Boi 
de Llobregat.

Cos: professors d’ensenyament secundari.

Especialitat: Organització i processos de 
manteniment de vehicles.

052203370V Hidalgo Ramirez, Francisco J.

(07.290.058)

RESOLUCIÓ EDU/3180/2007, de 3 d’octu-
bre, d’adscripció amb destinació definitiva de 
diverses funcionàries del cos de mestres al 
CFA Terra Baixa d’El Prat de Llobregat.

Per la Resolució EDU/1825/2007, d’11 
de juny (DOGC núm. 4909, de 21.6.2007), 
s’integra l’aula pública de formació d’adults 
Sant Cosme, del Prat de Llobregat, al centre 
de formació d’adults Terra Baixa, del Prat de 
Llobregat.

El professorat de l’AFA Sant Cosme, en 
integrarse al CFA Terra Baixa, mantindrà la 
seva situació administrativa actual.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20 
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), 
estableix que els mestres que tinguin destinació 
definitiva en un centre com a conseqüència de 
desglossament, desdoblament, transformació 
o trasllat total o parcial d’altre o altres centres, 
comptaran a efectes d’antiguitat al centre de 
destinació la generada en el centre d’origen.

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva les 
funcionàries del cos de mestres als llocs de 
treball que s’especifiquen a l’annex d’aquesta 
Resolució, amb efectes de l’1 de setembre 
de 2007.

—2 Mantenir en el centre al qual s’adscriuen 
l’antiguitat que tenien aquestes funcionàries 
docents en el centre d’origen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la publicació al DOGC, de conformitat amb 
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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 subdirector 
general de Plantilles, Provisió i Nòmines, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la publicació al 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, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 3 d’octubre de 2007

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

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

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
AL BAIX LLOBREGATANOIA

Integració de l’AFA Sant Cosme, amb codi 
08062559 al CFA Terra Baixa, amb codi 
08056572, ambdues del Prat de Llobregat.

Adscripció amb destinació definitiva de les 
funcionàries del cos de mestres al CFA Terra 
Baixa :

NIF: 035021181R.
Nom i cognoms: Montserrat Mussach Re
bullida.
Especialitat: educació primària.

NIF: 037278847X.
Nom i cognoms: Maria Rosa Nogales Mon
toya.
Especialitat: educació primària.

(07.289.028)

RESOLUCIÓ EDU/3181/2007, de 3 d’oc-
tubre, d’adscripció amb destinació definitiva 
de la funcionària del cos de mestres Eva 
Capdeferro Fuster.

Pel Decret 517/2006, de 5 de desembre 
(DOGC núm. 4776, de 7.12.2006), es creen di
versos col·legis d’educació infantil i primària.

Mitjançant la Resolució EDU/4437/2006, 
de 19 de desembre (DOGC núm. 4804, de 
22.1.2007), es disposa l’inici d’activitats dels 
col·legis d’educació infantil i primària a què 
es refereix el paràgraf anterior amb les espe
cificacions que consten al punt 1 d’aquesta 
Resolució.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20 
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), 
estableix que els mestres que tinguin destinació 
definitiva en un centre com a conseqüència de 
desglossament, desdoblament, transformació 
o trasllat total o parcial d’altre o altres centres, 
comptaran a efectes d’antiguitat al centre de 
destinació la generada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’article 3 de l’esmen
tada Resolució EDU/4437/2006, de 19 de 
desembre, cal adoptar les mesures corres
ponents en relació amb el professorat com a 
conseqüència del desglossament o fusió dels 
centres afectats,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva la 
funcionària del cos de mestres Eva Capdeferro 
Fuster, amb DNI 40307253Y, al CEIP Celrà, 
amb codi 17008471 de Celrà, creat per des
glossament progressiu del CEIP l’Aulet, amb 
codi 17000913, de Celrà, en un lloc de treball 
de l’especialitat d’educació infantil, amb efectes 
de l’1 de setembre de 2007.

—2 Mantenir en el centre al qual s’adscriu 
l’antiguitat que tenia aquesta funcionària do
cent en el centre d’origen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la 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 potestativament 
recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant el subdirector general de 
Plantilles, Provisió i Nòmines, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 d’octubre de 2007

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

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

(07.289.026)

RESOLUCIÓ EDU/3182/2007, de 3 d’octu-
bre, d’adscripció amb destinació definitiva de 
diversos funcionaris del cos de mestres al CEIP 
Sot del Camp, de Sant Vicenç de Montalt.

Pel Decret 252/2005, de 29 de novembre 
(DOGC núm. 4552, d’1.12.2005), es creen di
versos col·legis d’educació infantil i primària.

Mitjançant la Resolució EDC/70/2006, de 17 
de gener, (DOGC núm. 4559, de 26.1.2006), 
es disposa l’inici d’activitats dels col·legis 
d’educació infantil i primària a què es refereix 
el paràgraf anterior amb les especificacions 
que consten a l’annex de la Resolució.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20 
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), 
estableix que els mestres que tinguin destinació 
definitiva en un centre com a conseqüència de 
desglossament, desdoblament, transformació 
o trasllat total o parcial d’altre o altres centres, 

comptaran a efectes d’antiguitat al centre de 
destinació la generada en el centre d’origen.

 Atès el que preveu l’article 3 de l’esmentada 
Resolució EDC/70/2006, de 17 de gener, cal 
adoptar les mesures corresponents en relació 
amb el professorat com a conseqüència del 
desglossament o fusió dels centres afectats.

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva els 
funcionaris del cos de mestres, als llocs de 
treball que s’especifiquen a l’annex d’aquesta 
Resolució, amb efectes de l’1 de setembre 
de 2007.

—2 Mantenir en el centre al qual s’adscriuen 
l’antiguitat que tenien aquests funcionaris 
docents en el centre d’origen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la 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 potestativament 
recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant el subdirector general de 
Plantilles, Provisió i Nòmines, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 d’octubre de 2007

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

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

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A BARCELONA II (COMARqUES)

CEIP Sot del Camp
Codi 08061105  Sant Vicenç de Montalt

Creat per desglossament progressiu del 
CEIP Sant Jordi, codi 08032592, de Sant 
Vicenç de Montalt

Adscripció amb destinació definitiva dels 
funcionaris del cos de mestres:

NIF: 046552231C.
Nom i cognoms: Mireia Boix Soriano.
Especialitat: educació infantil.

NIF: 077531054D.
Nom i cognoms: Juan Ramon Cabus Verges.
Especialitat: educació primària.

NIF: 038069579W.
Nom i cognoms: Teresa quiñoa Pares.
Especialitat: educació primària, anglès.

(07.289.023)
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ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de consultoria i assistència per a 
la redacció d’un projecte d’obres i posterior 
direcció (exp. 0002/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra
ments.

c) Número d’expedient: 0002/08.

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

jecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat 
i salut, de l’estudi topogràfic i geotècnic, estudi 
de patologies, aixecament de plànols, projecte 
d’activitats per a la llicència ambiental i posterior 
direcció de les obres d’ampliació a 2 línies del 
CEIP Milagros Consarnau de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès).

b) Termini d’execució:
El termini de redacció serà de 8 mesos des 

de la data de formalització del contracte.
El termini de direcció de les obres serà el 

que resulti del contracte d’execució de les 
obres, quedant condicionat a l’adjudicació 
de les mateixes, en el benentès que finalitza
rà després d’haverse formulat i presentat la 
corresponent liquidació.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad
judicació

a) Tramitació: anticipada i ordinària.
b) Procediment: restringit.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 269.460,54 euros, IVA inclòs, 

d’acord amb els següents imports:
Redacció del projecte: 187.049,74 euros, 

IVA inclòs, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient al pressupost de 
l’any 2008.

Direcció de les obres: 82.410,80 euros, IVA 
inclòs, condicionat a l’execució de la obra 
i l’existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost de l’any en què s’executin les 
obres.

—5 Garanties
Provisional: 5.389,21 euros, IVA inclòs.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Per participar en aquest procediment es 

requereix acreditar, com a mínim, la redacció 
d’un projecte d’obres de tipus general durant 
els últims 3 anys.

Els documents necessaris per acreditar la 
solvència econòmica, financera i tècnica són 
els enunciats a la clàusula 9.3.6 i 9.3.7 del plec 
de clàusules administratives particulars.

—7 Criteris de selecció dels participants 
(fase 1)

a) Relació dels projectes d’obres dins l’àmbit 
educatiu, de promoció pública o privada, que 
hagi redactat en els últims tres anys la persona 
o persones que es designin per a aquesta 
licitació com a responsables del projecte, fins 
un total màxim de 50 punts.

b) Relació dels projectes d’obres de tipus 
general que hagi redactat en els últims tres 
anys la persona o persones designades per 
a aquesta licitació com a responsables del 

projecte, fins un total màxim de 35 punts. En 
aquest apartat, el licitador haurà d’obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts.

3) Descripció de l’equip tècnic col·laborador 
propi o extern al licitador que participarà en el 
contracte: fins a 15 punts.

—8 Criteris de valoració de les proposicions 
(fase 2)

a) Proposta tècnica arquitectònica (me
mòria descriptiva) i proposta gràfica: fins a 
60 punts.

b) Reducció del preu: Fins a 30 punts.
c) Direcció de l’obra: Fins a 10 punts.

—9 Obtenció de la documentació i infor
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202226, planta 
baixa.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00  93.551.69.00 
Ext. 3178

e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

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

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19 de novembre 

de 2007. En el cas de que la publicació de 
l’anunci al DOGC i al BOE sigui posterior al 4 
de novembre de 2007 el termini per presentar 
la documentació quedarà automàticament 
prorrogat fins que s’hagin complert 15 dies 
naturals a partir del dia següent al de la darrera 
publicació. Es fa constar que si l’últim dia del 
termini és dissabte o festiu, la presentació 
de proposicions es prorrogarà fins al proper 
dia hàbil.

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

c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’EducacióRegistre 

General (de 09.00 h. a 18.00 h)
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 9 

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

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

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

—11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’EducacióServeis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 
el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 

persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

—13 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE: 
10 d’octubre de 2007.

Barcelona, 15 d’octubre de 2007

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(07.290.161)

RESOLUCIÓ EDU/3187/2007, de 15 d’octu-
bre, per la qual es dóna publicitat a la Resolució 
de 5 d’octubre de 2007, del recurs de reposició 
interposat per la titularitat del centre docent 
privat concertat Arrels II, de Solsona, contra la 
Resolució EDU/1940/2007, de 25 de juny.

Per la Resolució EDU/1349/2007, de 4 
de maig (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007), 
es va resoldre amb caràcter provisional la 
renovació i modificació dels concerts educa
tius de centres docents privats per als nivells 
postobligatoris.

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució 
es va atorgar al centre Arrels II, de Solsona, 
amb codi 25004309, el concert educatiu per a 
diverses unitats de cicle formatiu de grau mitjà 
i grau superior, alhora que se li denegava 1 
unitat de primer curs de cicle formatiu de grau 
superior d’administració i finances.

Per la Resolució EDU/1940/2007, de 25 de 
juny (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007), que 
eleva a definitiva la Resolució EDU/1349/2007, 
de 4 de maig, es va confirmar el concert edu
catiu aprovat provisionalment per l’esmentada 
Resolució.

Contra aquesta Resolució, el centre Arrels II 
va interposar un recurs de reposició, pel qual 
sol·licitava concert per a 1 unitat de primer 
curs de cicle formatiu de grau superior d’ad
ministració i finances, que s’ha estimat per la 
Resolució de 5 d’octubre de 2007.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 5 
d’octubre de 2007, per la qual s’estima el 
recurs interposat pel centre docent privat Arrels 
II, de Solsona, amb codi 25004309, contra 
la Resolució EDU/1940/2007, de 25 de juny, 
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDU/1349/2007, de 4 de maig.

En conseqüència, es modifica el concert 
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 
1 unitat de primer curs de cicle formatiu de 
grau superior d’administració i finances per al 
curs 20072008.
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—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de centres docents.

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

Barcelona, 15 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.290.021)

RESOLUCIÓ EDU/3186/2007, de 18 d’octu-
bre, de regulació de l’opció per un informe de 
valoració dels coneixements relacionats amb 
la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 
de la prova en la convocatòria de proves per 
a la provisió de places de funcionaris docents 
de l’any 2008.

El títol VI del Reial decret 276/2007, de 23 
de febrer, estableix el procediment d’ingrés 
a que fa referència la disposició transitòria 
dissetena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació, el qual s’aplicarà a les 
convocatòries d’ingrés als cossos docents que 
es convoquin durant els anys d’implantació de 
la Llei esmentada.

A l’article 61.2 B.2 de l’esmentat Reial 
decret, es preveu que les administracions 
educatives, en el cas del professorat interí 
que estigui en actiu, podran substituir una part 
de la prova del procediment d’ingrés, la que 
correspon a la preparació, exposició i defensa 
d’una unitat didàctica, per un informe que valori 
els coneixements dels aspirants relacionats 
amb la unitat didàctica.

Per tant, amb l’objectiu de facilitar i avançar 
l’elaboració dels informes per a la convocatòria 
de proves per a la provisió de places de fun
cionaris docents de l’any 2008, a proposta de 
la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu,

Resolc:

—1 Especialitats que és previst convocar 
l’any 2008.

D’acord amb la planificació de l’oferta 
pública docent durant el període 20082011, 
acordada en la Mesa sectorial de 25 de juny 
de 2007, en la convocatòria de proves per a 
la provisió de places de funcionaris docents de 
l’any 2008 es convocaran places dels cossos 
i especialitats docents següents:

Cos de mestres

Educació especial: pedagogia terapèutica
Educació infantil
Educació primària, anglès
Educació primària, educació física
Educació primària

Cos de professors d’ensenyament secundari

Administració d’empreses
Anàlisi i química industrial
Assessoria i processos d’imatge personal
Construccions civils i edificacions
Formació i orientació laboral
Hoteleria i turisme
Informàtica
Intervenció sociocomunitaria
Navegació i instal·lacions marines
Organització i gestió comercial
Organització i processos de manteniment 
de vehicles
Organització i projectes de fabricació me
cànica
Organització i projectes de sistemes ener
gètics
Processos de cultiu aqüícola
Processos de producció agrària
Processos indústria alimentaria
Processos diagnòstics clínics i productes 
ortoprotètics
Processos sanitaris
Processos i mitjans de comunicació
Processos i productes de tèxtil, confecció 
i pell
Processos i productes d’arts gràfiques
Processos i productes de fusta i mobles
Sistemes electrònics
Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional

Cuina i pastisseria
Equips electrònics
Estètica
Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics 
i fluids
Instal·lacions electrotècniques
Instal·lació i equips criança i cultiu
Laboratori
Manteniment vehicles
Màquines, serveis i producció
Mecanització i manteniment de màquines
Oficina de projectes de construcció
Oficina de projectes de fabricació mecànica
Operacions i equips d’elaboració de productes 
alimentaris
Operacions de processos
Operacions i equips de producció agrària
Patronatge i confecció
Perruqueria
Procediments de diagnòstic clínic i ortopro
tètics
Procediments sanitaris i assistencials
Processos comercials
Processos de gestió administrativa
Producció en arts gràfiques
Serveis a la comunitat
Serveis de restauració
Sistemes i aplicacions informàtiques
Soldadures
Tècniques i procediments d’imatge i so

Cos de professors d’escoles oficials d’idi-
omes

Alemany
Àrab
Italià
Rus
Xinès
Francès

Anglès
Neerlandès

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny

Conservació i restauració obra pictòrica
Conservació i restauració de document 
gràfic
Dibuix artístic i color
Dibuix tècnic
Disseny d’interiors
Disseny de producte
Disseny gràfic
Fotografia
Història de l’art
Materials i tecnologia: disseny
Mitjans audiovisuals
Mitjans informàtics
Organització industrial i legislació
Volum

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i 
disseny

Enquadernació artística
Fotografia i processos de reproducció
Modelisme i maquetisme
Motlles i reproduccions
Tècniques de gravat i estampació
Tècniques del metall
Tècniques murals
Tècniques tèxtils

—2 Opció per l’informe de valoració dels 
coneixements relacionats amb la unitat di
dàctica.

La part B.2 de la prova, a què es refereix 
l’article 61.2 del Reial decret 276/2007, que 
correspon a la preparació, exposició oral i de
fensa d’una unitat didàctica davant el tribunal, 
podrà ser substituïda, a petició de l’aspirant, 
per un informe que valori els seus coneixe
ments relacionats amb la unitat didàctica, 
que permetin comprovar l’aptitud pedagògica 
de l’aspirant i el domini de les tècniques de 
treball docent.

L’esmentat informe serà elaborat per una 
comissió de valoració, que farà constar deta
lladament cadascun dels elements i descriptors 
previstos a l’apartat 6 d’aquesta Resolució. La 
comissió elaborarà l’informe analitzant els infor
mes de valoració dels membres de la comissió i 
aquella documentació del centre o servei educa
tiu relacionada amb la valoració de l’aspirant que 
consideri pertinent, sense que sigui necessari 
que l’aspirant hagi d’elaborar personalment cap 
material específic per a la seva valoració diferent 
al ja utilitzat normalment en el desenvolupament 
de la seva activitat docent.

El tribunal, d’acord amb les funcions atribu
ïdes als òrgans de selecció en l’article 6 del 
Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, 
de 23 de febrer, jutjarà, valorarà i qualificarà 
aquest informe que haurà de referirse a la 
concreció dels objectius d’aprenentatge que 
s’han pretès assolir en les unitats didàctiques, 
els seus continguts, les activitats d’ensenyament 
i aprenentatge que es plantegin a l’aula i els seus 
procediments d’avaluació. El tribunal qualificarà 
l’esmentat informe amb una puntuació de 0 a 
10 punts, segons criteris objectius, donant el 
mateix pes que s’assigna a la part B.2 de la 
prova, a efectes de calcular la qualificació final 
de la fase d’oposició.

Per tal de garantir l’objectivitat i imparcialitat 
de l’avaluació, els criteris de la valoració i la 
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forma de participació del professorat seran 
públics.

L’aspirant que desitgi participar en la 
convocatòria de proves per a la provisió de 
places de funcionaris docents de l’any 2008 
pel procediment d’ingrés, que estigui en actiu 
com a professor interí el darrer dia del termini 
de presentació de sol·licituds que s’obre en 
aquesta Resolució amb nomenament del 
Departament d’Educació per a tot el curs 
20072008 i que opti per un informe de 
valoració dels seus coneixements relacionats 
amb la unitat didàctica per substituir la part 
B.2 de la prova, haurà de presentar una 
sol·licitud al/ a la directora/a del seu centre 
docent o servei educatiu en què manifesti la 
seva opció.

A aquest efecte, s’entén que compleixen la 
condició de tenir nomenament per a tot el curs 
20072008 aquells que tinguin nomenament en 
un mateix centre docent o servei educatiu per 
un mínim de sis mesos entre la data d’inici del 
primer nomenament d’aquest curs i la data de 
finalització del nomenament que tinguin vigent 
el darrer dia de termini de presentació de sol
licituds obert en aquesta Resolució.

També podran optar per substituir la part 
B.2 de la prova per un informe sobre els co
neixements de la unitat didàctica el professorat 
amb un nomenament anual com a interí o 
substitut per a aquest curs 20072008, que 
estigui acollit a les garanties de continuïtat 
previstes als apartats 1 i 8 de la disposició 
transitòria primera del Decret 133/2001, mo
dificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost 
(DOGC núm. 4455, de 25.8.2005), o que 
estigui nomenat per a cobrir substitucions de 
mestre en un àmbit comarcal per a tot el curs 
escolar 20072008, a l’empara de l’Acord de 
Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC 
núm. 4796, de 10.1.2007).

Els aspirants que optin per un informe de 
valoració dels seus coneixements relacionats 
amb la unitat didàctica per substituir a la part 
B.2 de la prova també podran sol·licitar en 
el mateix termini obert en aquesta Resolució 
que en la convocatòria de l’any 2008 s’utilitzi 
l’informe que al mateix efecte se’ls va fer en 
la convocatòria de l’any 2007.

Els aspirants que compleixin les condicions 
per demanar substituir la part B.2 de la prova 
per un informe de valoració dels coneixements 
relacionats amb la unitat didàctica no podran 
fer aquesta opció una vegada finalitzat el 
termini de presentació de sol·licituds obert en 
aquesta Resolució.

Els aspirants que durant el termini obert en 
aquesta Resolució no compleixin les condicions 
per substituir la part B.2 de la prova per un 
informe, podran fer l’opció per aquest, sempre i 
quan ja en compleixin les condicions, durant el 
termini de presentació de sol·licituds de la con
vocatòria de proves per a la provisió de places 
de funcionaris docents de l’any 2008.

Als interessats que hagin sol·licitat l’opció a 
què es refereix aquest apartat de la Resolució 
se’ls lliurarà una còpia del seu informe en el 
centre docent o servei educatiu on estiguin 
destinats per tal que el puguin presentar 
davant del tribunal el dia que es determini 
a aquest efecte. En cas que no assumeixin 
el contingut íntegre de l’informe, podran re
nunciarhi i, per tant, no lliurarlo al tribunal, i 
en aquest supòsit hauran de realitzar la part 
B.2 de la prova.

—3 Sol·licitud
Els aspirants que optin per un informe de 

valoració dels seus coneixements relacionats 
amb la unitat didàctica per substituir a la part 
B.2 de la prova de la convocatòria de l’any 
2008 hauran d’imprimir la sol·licitud que hi 
ha a aquest efecte a la pàgina d’Internet del 
Departament d’Educació http://www.gencat.
net/educacio/profe/ingres_acces.htm. En 
aquesta sol·licitud podran fer l’opció, tant si 
demanen l’informe de valoració per primera 
vegada com si desitgen que s’utilitzi el de 
l’any 2007.

La sol·licitud s’haurà de lliurar al/a la direc
tora/a del centre docent o servei educatiu dins 
del termini establert en aquesta resolució.

—4 Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds 

davant del/de la directora/a del centre o servei 
educatiu serà de deu dies hàbils comptats a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. El/la directora/a del centre o servei 
educatiu donarà d’alta les sol·licituds a l’apli
cació informàtica corresponent.

—5 Llistes d’aspirants amb l’opció admesa 
o denegada

Una vegada finalitzat el termini de presen
tació de sol·licituds, la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu, en el termini 
màxim d’un mes farà pública la llista dels 
aspirants als que s’ha admès l’opció per un 
informe de valoració dels seus coneixements 
relacionats amb la unitat didàctica per substituir 
a la part B.2 de la prova de la convocatòria 
de l’any 2008. Així mateix, es farà pública la 
llista dels aspirants als que s’ha denegat la 
seva opció i el motiu de la denegació.

Aquestes llistes s’exposaran al públic a la 
seu central del Departament d’Educació i en 
cadascun dels serveis territorials, així com a la 
pàgina d’Internet del Departament d’Educació 
http://www.gencat.net/educacio/profe/in
gres_acces.htm.

—6 Elaboració de l’informe de valoració 
dels coneixements relacionats amb la unitat 
didàctica

Per tal d’elaborar l’informe sobre els conei
xements de l’aspirant en relació amb la unitat 
didàctica, les comissions de valoració tindran 
en compte necessàriament els següents 
elements:

a) Objectius.
b) Continguts.
c) Activitats d’ensenyament i aprenen

tatge.
d) Avaluació.
En el cas d’aspirants destinats en centres 

docents i en relació amb cadascun dels quatre 
elements esmentats, l’informe haurà de recollir 
informació sobre els següents descriptors:

a) Objectius:
Concreció dels objectius d’aprenentatge 

en les unitats didàctiques seguint els criteris 
acordats pel centre, cicle, equip docent o 
departament.

Adequació dels objectius d’aprenentatge al 
curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d’aprenentatge a 
les característiques personal de l’alumnat.

b) Continguts:
Selecció de continguts coherent amb la 

proposta d’objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.
Adequació dels continguts als curs o nivell 

corresponent.
c) Activitats d’ensenyament i aprenen

tatge:
Previsió d’activitats d’ensenyament/apre

nentatge que contribueixen a l’assoliment 
dels objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica 
amb varietat de recursos i materials curriculars 
per facilitar l’assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les caracte
rístiques del grup, proporcionant una correcta 
atenció a les necessitats individuals dels 
alumnes.

d) Avaluació:
Previsió dels criteris d’avaluació adaptats a 

la diversitat dels alumnes.
Aplicació dels criteris d’avaluació previstos 

en la programació didàctica.
Presa de decisions de millora a partir de 

l’anàlisi dels resultats d’avaluació.
En el cas d’aspirants destinats en serveis 

educatius, i en relació amb cadascun dels 
quatre elements esmentats, l’informe haurà 
de recollir informació sobre els següents 
descriptors:

a) Objectius:
Concreció dels objectius seguint els criteris 

acordats pel servei educatiu
Adequació dels objectius a les característi

ques dels centres.
b) Continguts:
Previsió d’actuacions que contribueixen a 

l’assoliment d’objectius.
Rellevància de les actuacions planificades.
c) Activitats:
Compliment del pla anual d’actuació.
Suport als centres i al professorat.
Adequació de les intervencions a les neces

sitats dels centres.
d) Avaluació:
Previsió dels criteris d’avaluació del pla 

anual d’actuació.
Aplicació dels criteris d’avaluació previs

tos.
Presa de decisions de millora a partir de 

l’anàlisi dels resultats d’avaluació.
Per a l’elaboració dels informes es consti

tuirà, si escau, una comissió de valoració en 
cada centre docent públic o servei educatiu 
en què estiguin destinats professors interins 
que hagin sol·licitat la substitució de la part 
B.2 de la prova per un informe. La comissió 
estarà formada per funcionaris de carrera 
en actiu dels cossos docents o de l’extingit 
cos d’inspectors al servei de l’administració 
educativa, amb la següent composició:

President/a: un inspector/a,
Vocals: el/la director/a, que actuarà com 

a secretari/ària, i un professor/a del centre 
o servei educatiu a qui s’hagi assignat 
l’aspirant.

En els instituts, el professor que actuarà 
com a vocal serà el/la cap del departament 
on hagi estat assignat l’aspirant, sempre que 
el/la cap del departament sigui un funcionari 
del mateix cos que l’aspirant o d’un cos de 
grup superior. En el cas que no ho sigui, el 
professor assignat serà, sempre que sigui 
possible, un altre professor del departament 
que sigui del mateix cos que l’aspirant o 
d’un cos de grup superior. quan no hi hagi 
cap altre professor del departament a qui es 
pugui assignar com a vocal, el director del 
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centre haurà de proposar un altre professor 
del centre del mateix cos que l’aspirant o 
d’un cos de grup superior.

En els centres d’educació infantil i primària, 
el/la professor/a que actuarà com a vocal 
serà, preferentment, el coordinador del mateix 
cicle de l’aspirant o un mestre de la mateixa 
especialitat.

En els centres de formació de persones 
adultes, el/la professor/a que actuarà com a 
vocal serà, preferentment, el coordinador del 
mateix ensenyament o un professor destinat 
a la mateixa especialitat de l’aspirant.

En els serveis educatius el/la professor/a 
assignat a cada aspirant serà un funcionari 
de carrera del mateix cos o d’un cos de grup 
superior que l’aspirant, destinat, sempre que 
sigui possible, al mateix servei educatiu.

En el cas de centres que pertanyin a una 
zona escolar rural (ZER), si no es poden no
menar vocals d’entre els mestres del mateix 
centre on hagin estat destinats els interins, es 
nomenaran vocals d’entre els funcionaris de 
carrera del mateix cos que l’aspirant o d’un 
cos de grup superior que estiguin destinats 
a qualsevol dels centres que formin part de 
la ZER.

En el cas que el director d’un centre que 
formi part d’una zona escolar rural (ZER), 
no pugui actuar com a vocal de la comissió 
qualificadora, podrà actuar com a secretari 
d’aquesta comissió, el director de la ZER o, si 
escau, un director d’un altre centre que formi 
part de la ZER.

Els directors dels centres docents i serveis 
educatius on estiguin destinats els aspirants 
nomenaran els mestres i/o professors que en 
cada cas se’ls assignarà com a vocals.

Se celebrarà com a mínim una sessió de 
valoració per cadascuna de les especialitats 
dels aspirants a avaluar. En cada sessió hi 
participaran tres membres de la comissió: 
el president, el director, que actuarà com 
a secretari, i el vocal corresponent, segons 
l’especialitat.

En cada centre es podrà constituir la co
missió si el director i almenys un dels vocals 
de l’especialitat corresponent a un aspirant 
compleixen els requisits anteriors.

En el cas que no sigui possible constituir 
la comissió per no haverhi destinats al centre 
funcionaris de carrera que compleixin els criteris 
anteriors, l’informe corresponent serà elaborat 
directament per l’inspector, que inclourà els 
mateixos elements i descriptors que els que 
s’han mencionat en aquesta base.

En el cas que no sigui possible realitzar la 
sessió de valoració d’algun dels aspirants, per 
absència en el centre del vocal corresponent, 
segons l’especialitat, que compleixi els requi
sits, l’informe de l’aspirant també serà elaborat 
directament per l’inspector.

Les comissions de valoració aixecaran acta 
de la sessió de la valoració dels aspirants 
i emetran els corresponents informes, que 
inclouran la descripció de cadascun dels 
elements i descriptors previstos, que aniran 
informats amb un dels valors següents: molt, 

bastant, poc o gens, d’acord amb els models 
que apareixen als l’annexos d’aquesta reso
lució. Posteriorment es lliuraran els informes 
als interessats en el centre docent o servei 
educatiu on estiguin destinats per tal que el 
puguin presentar davant del tribunal el dia que 
es determini a aquest efecte.

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, 18 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació



4887

Núm. 1160

ANNEX 1

1

Annex-1
Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica, dels aspirants destinats
en centres docents

Dades de la comissió de valoració
Comissió de valoració Codi centre Nom

Dades de la persona aspirant
Nom i cognoms DNI

Informe de valoració dels aspirants que han fet l’opció de substituir la part B2 de la prova del procediment
d’ingrés als cossos docents, d’acord amb allò previst a l’article 61.2 del Reial Decret 276/2007, de 23 de
febrer.

Valoracions del descriptors

Objectius

Concreció dels objectius d’aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o
departament

Adequació dels objectius d’aprenentatge al curs o nivell corresponent

Adaptació dels objectius d’aprenentatge a les característiques personals de l’alumnat

Continguts

Selecció de continguts coherent amb la proposta d’objectius

Rellevància dels continguts seleccionats

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent

Activitats d’ensenyament i aprenentatge

Previsió d’activitats d’ensenyament / aprenentatge que contribueixen a l’assoliment dels objectius

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l’assoliment dels objectius

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels
alumnes

Avaluació

Previsió de criteris d’avaluació  adaptats a la diversitat dels alumnes

Aplicació dels criteris d’avaluació previstos a la programació didàctica

Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació

El/la secretari/ària Vist i plau del/de la president/a

(nom i cognoms (nom i cognoms)
del/de la secretari/ària de la comissió)
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ANNEX 2

(07.290.056)

Annex-2
Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica, dels aspirants destinats
en serveis educatius

Dades de la comissió de valoració
Comissió de valoració Codi servei Nom

Dades de la persona aspirant
Nom i cognoms DNI

Informe de valoració dels aspirants que han fet l’opció de substituir la part B2 de la prova del procediment
d’ingrés als cossos docents, d’acord amb allò previst a l’article 61.2 del Reial Decret 276/2007, de 23 de
febrer.

Valoracions del descriptors

Objectius

Concreció dels objectius seguint els criteris acordats pel servei educatiu.

Adequació dels objectius a les característiques dels centres.

Continguts

Previsió d’actuacions que contribueixen a l’assoliment d’objectius.

Rellevància de les actuacions planificades.

Activitats

Compliment del pla anual d’actuació.

Suport als centres i al professorat.

Adequació de les intervencions a les necessitats dels centres.

Avaluació

Previsió dels criteris d’avaluació del pla anual d’actuació.

Aplicació dels criteris d’avaluació previstos.

Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

El/la secretari/ària Vist i plau del/de la president/a

(nom i cognoms (nom i cognoms)
del/de la secretari/ària de la comissió)
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ORDRE EDU/387/2007, de 19 d’octubre, per 
la qual es crea el preu públic per la prestació 
del servei d’estudis de coreà a les escoles 
oficials d’idiomes dependents del Departament 
d’Educació.

Mitjançant el Reial decret 1629/2006, de 29 
de desembre, es van fixar els aspectes bàsics 
del currículum dels ensenyaments d’idiomes 
de règim especial regulats per la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació. L’article 
1 d’aquest Reial decret estableix els idiomes 
objecte de regulació, dintre dels quals no hi 
és el coreà.

Tot i que la llengua coreana no forma part 
dels ensenyaments d’idiomes de règim especial 
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, es considera oportú poder 
oferir formació d’aquesta llengua.

Atès que és necessari crear el preu públic 
per la prestació del servei d’estudis de coreà 
a les escoles oficials d’idiomes dependents 
del Departament d’Educació, d’acord amb els 
articles 22 i següents de la Llei 15/1997, de 
24 de desembre, de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya, i a proposta de 
la Direcció General de Formació Professional 
i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1
1.1 Es crea el preu públic per la prestació 

del servei d’estudis de coreà a les escoles 
oficials d’idiomes dependents del Departament 
d’Educació.

1.2 Es fixa el preu públic per la prestació 
del servei d’estudis de coreà en 144,75 euros, 
per al curs 20072008.

Article 2
El preu públic serà exigible abans de la 

prestació del servei.

Article 3
A l’alumnat que utilitzi aquest servei li seran 

d’aplicació les exempcions i bonificacions 
següents:

L’exempció del preu públic per a les per
sones amb un grau mínim de minusvalidesa 
del 33%.

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

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

Disposició addicional

D’acord amb el que disposa l’article 2.b) 
de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora 
de l’autonomia de gestió econòmica dels 
centres docents públics no universitaris de 
la Generalitat de Catalunya, els ingressos 
obtinguts d’acord amb l’article 1 d’aquesta 
Ordre s’ingressaran en el compte corrent 
del centre docent i seran gestionats pel 
centre pels procediments que preveu la 
Llei 4/1988, esmentada, i la normativa que 
la desplega.

Barcelona, 19 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.291.177)

RESOLUCIÓ EDU/3200/2007, de 18 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza l’obertura i el 
funcionament del centre docent estranger 
The International School of Catalunya, de 
Lliçà d’Amunt.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents Serveis Territorials del De
partament d’Educació en petició d’autorització 
d’obertura i funcionament del centre docent es
tranger The International School of Catalunya, 
de Lliçà d’Amunt, per impartir ensenyament 
d’acord amb el sistema educatiu britànic a 
alumnes espanyols i estrangers, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat 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; 
el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, 
sobre règim de centres docents estrangers a 
Espanya i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats, i d’acord amb els termes de 
la certificació emesa pel Conseller Cultural de 
l’Ambaixada Britànica a Espanya i Director del 
British Council a Espanya.

Atès que s’han seguit tots els tràmits pro
cedimentals exigits per la normativa vigent en 
aquesta matèria,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura i el funcionament 
del centre docent estranger que impartirà en
senyaments d’acord amb el sistema educatiu 
britànic a alumnes espanyols i estrangers i que 
es descriu a continuació:

Serveis Territorials : Barcelona II (comar
ques)

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Lliçà d’Amunt
Codi: 08068860
Denominació: The International School of 

Catalunya
Adreça: Passeig de Can Salgot, 24
Titular: The International School of Catalunya, 

SL
NIF del titular: B 63417570
Nivells autoritzats:
de Nursery (23 anys d’edat ) fins al curs de 

Year 1 del Currículum Nacional d’Anglaterra i 
País de Gal·les

Capacitat: 54 llocs escolars.

—2 La present autorització té caràcter 
temporal i tindrà vigència des de l’inici del 
curs 20072008 fins la fi d’aquest curs, i 
s’haurà de renovar abans de l’inici del curs 
següent, prèvia inspecció dels inspectors 
britànics.

—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 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, 18 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.291.051)

RESOLUCIÓ EDU/3201/2007, de 22 d’octu-
bre, per la qual es disposa l’inici d’activitats de 
l’escola oficial d’idiomes de Salou.

Mitjançant el Decret 219/2007, de 2 d’octu
bre (DOGC núm. 4982, de 5.10.2007), es va 
crear l’escola oficial d’idiomes de Salou.

Per tal de posar en funcionament aquest 
centre i d’acord amb la disposició final del 
Decret esmentat.

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

Resolc:

—1 Reconèixer a l’escola oficial d’idiomes 
que consta a l’annex d’aquesta Resolució, 
creada pel Decret 219/2007, de 2 d’octubre, 
l’inici de la seva activitat administrativa des de 
l’1 de juliol de 2007, en els termes que s’hi 
especifiquen.

—2 Implantar les ensenyaments que es 
detallen, amb efectes acadèmics des de l’inici 
del curs escolar 20072008.

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

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

Barcelona, 22 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

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ 
A TARRAGONA

Comarca: Tarragonès
Municipi: Salou.
Codi de centre: 43011200.
Adreça: c. del Baix Llobregat, 13.
Denominació genèrica: escola oficial d’idi
omes.
Ensenyaments que s’implanten: anglès; fran
cès; rus; català; castellà.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Salou.

(07.295.068)

RESOLUCIÓ EDU/3202/2007, de 19 d’octubre, 
per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 
12 de setembre de 2007, del recurs de reposi-
ció interposat per la titularitat del centre docent 
privat concertat La Salle, de Palamós, contra la 
Resolució EDU/1666/2007, d’1 de juny.

Per la Resolució EDU/946/2007, de 23 de 
març, (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va 
resoldre amb caràcter provisional les modificaci
ons dels concerts educatius de centres docents 
privats per als nivells obligatoris i per als ensenya
ments d’educació infanti de segon cicle.

D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució 
es va atorgar al centre La Salle, de Palamós, 
amb codi 17002570, el concert educatiu per 
a 2 unitats de primer curs i 2 unitats de segon 
curs d’educació infantil de segon cicle, alhora 
que se li denegaven 2 unitats de tercer curs 
d’educació infantil de segon cicle.

Per la Resolució EDU/1666/2007, d’1 de 
juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007), que 
eleva a definitiva la Resolució EDC/946/2007, 
de 23 de març, es va confirmar el concert 
educatiu aprovat provisionalment per l’esmen
tada Resolució.

Contra aquesta Resolució, el centre La 
Salle va interposar un recurs de reposició, 

pel qual sol·licitava concert per a 2 unitats de 
tercer curs d’educació infantil de segon cicle, 
que s’ha estimat per la Resolució de 12 de 
setembre de 2007.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 12 
de setembre de 2007, per la qual s’estima 
el recurs interposat pel centre docent privat 
La Salle, de Palamós, amb codi 17002570, 
contra la Resolució EDU/1666/2007, d’1 de 
juny, per la qual s’eleva a definitiva la Reso
lució EDU/946/2007, de 23 de març.

En conseqüència, es modifica el concert 
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 
2 unitats de tercer curs d’educació infantil de 
segon cicle per al curs 20072008.

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

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

Barcelona, 19 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.291.176)

RESOLUCIÓ EDU/3203/2007, de 19 d’oc-
tubre, per la qual es dóna publicitat a la 
Resolució de 12 de setembre de 2007, del 
recurs de reposició interposat per la titularitat 
del centre docent privat concertat Esc. Fam. 
Agr. Campjoliu, de l’Arboç, contra la Resolució 
EDU/1084/2007, de 13 d’abril.

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

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolu
ció es va denegar al centre Esc. Fam. Agr. 
Campjoliu, de l’Arboç, amb codi 43006290, 
l’accés al règim general de concerts educatius 
per a 6 unitats d’educació infantil de segon 
cicle, a comptar des de l’inici del curs escolar 
2007/08.

Contra aquesta Resolució, el centre Esc. 
Fam. Agr. Campjoliu va interposar un recurs 
de reposició, pel qual sol·licitava concert 
per a 2 unitats de primer curs, 2 unitats 
de segon curs i 2 unitats de tercer curs 
d’educació infantil de segon cicle, que s’ha 
estimat parcialment per la Resolució de 12 
de setembre de 2007.

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

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 12 de 
setembre de 2007, per la qual s’estima parci
alment el recurs interposat pel centre docent 
privat Esc. Fam. Agr. Campjoliu, de l’Arboç, 
amb codi 43006290, contra la Resolució 
EDU/1084/2007, de 12 de setembre, per la 
qual es resolen les sol·licituds de centres do
cents privats per acollirse al règim de concerts 
educatius, per als ensenyaments d’educació 
infantil de segon cicle.

En conseqüència, s’aprova l’accés al règim 
general dels concerts educatius per a 2 unitats 
de primer curs d’educació infantil de segon 
cicle per al curs 2007/08.

—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.

Barcelona, 18 d’octubre de 2007

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(07.291.175)


