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RESOLUCIÓ EDU/3220/2007, de 24 d’octubre, per la qual s’autoritza l’adscripció de
centres docents sostinguts amb fons públics
als efectes del procediment d’admissió
d’alumnes.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació (LOE), estableix que en els procediments d’admissió d’alumnes en els centres
sostinguts amb fons públics, que imparteixen
educació primària o educació secundària
obligatòria o batxillerat, en cas que no hi
hagi places suficients, tindran prioritat aquells
alumnes que procedeixin dels centres que
tinguin adscrits.
El Decret 75/2007, de 27 de març, pel
qual s’estableix el procediment d’admissió
de l’alumnat als centres en els ensenyaments
sufragats amb fons públics, disposa a l’article
10 que l’adscripció de centres que disposa la
legislació vigent es pot establir entre centres
que imparteixen segon cicle d’educació infantil
i centres d’educació primària, entre centres
que imparteixen educació primària i centres
d’educació secundària obligatòria i entre
centres que imparteixen educació secundària
obligatòria i centres de batxillerat, exclosa la
modalitat d’arts, sempre que, en cada cas,
ambdós ensenyaments siguin sufragats amb
fons públics i que els centres a adscriure

estiguin ubicats en el mateix municipi que el
centre receptor, llevat que en el municipi dels
centres a adscriure no hi hagi oferta dels
corresponents ensenyaments.
En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa vigent,
i d’acord amb les propostes formulades pel
director dels Serveis Territorials a Barcelona
II (comarques),
Resolc:
—1 Aprovar l’adscripció entre el segon cicle
de l’educació infantil del centre “Avantis”, codi
08063485, i l’educació primària del centre “Pineda”, codi 08018901, ambdós de l’Hospitalet
de Llobregat.
—2 Aprovar l’adscripció entre el segon cicle
de l’educació infantil del centre “Avantis”, codi
08063485, i l’educació primària del centre “Xaloc”, codi 08018561, ambdós de l’Hospitalet
de Llobregat.
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, 24 d’octubre de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.297.171)-

RESOLUCIÓ EEDU/3221/2007, de 24
d’octubre, per la qual es disposa el trasllat
de domicili de diversos col·legis d’educació
infantil i primària.
Diversos col·legis d’educació infantil i primària dels Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) han estat ubicats en
edificis provisionals.
Atès que ja es disposa de les instal·lacions
dels nous edificis expressament adequats a
la finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació,
Resolc:
—1 Traslladar els col·legis d’educació infantil
i primària que es detallen a l’annex d’aquesta
disposició als nous edificis que s’indica, amb
efectes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs escolar 2007-2008.
—2 Els Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les mesures
necessàries per a l’execució del que disposa
aquesta Resolució.
Barcelona, 24 d’octubre de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
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Annex
serveis territorials d’educació a
barcelona ii (comarques)

Comarca: Alt Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: CEIP La Girada.
Codi de centre: 08064738.
Ubicació actual: c. de Josep Vicenç Foix, s/n.
Nova ubicació: av. Europa, 28
Comarca: Osona
Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Denominació: CEIP de Bellpuig.
Codi de centre: 08026786.
Ubicació actual: c. de Manuel Cazador, s/n.
Nova ubicació: c. Calldetenes, 9
(07.297.098)

RESOLUCIÓ EDU/3222/2007, de 23 d’octubre, per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de llars d’infants
que no van rebre subvenció per la Resolució
EDU/419/2007, per al curs 2006-2007.
La disposició addicional 2.2 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret
a l’educació, preveu que la creació de centres
educatius, els titulars dels quals siguin les
corporacions locals, es realitzarà per conveni
entre aquestes i l’Administració educativa.
L’Acord de 14 de febrer de 2005 entre
el Departament d’Educació i les entitats
municipalistes, Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Municipis
i Comarques, per al finançament de la creació
de places públiques de llars d’infants i per al
seu sosteniment, amb l’objectiu d’impulsar la
creació de 30.000 noves places públiques,
estableix en la clàusula tercera les quantitats
que el Departament d’Educació es compromet
a aportar, com a màxim, per a cadascuna de
les places esmentades. L’Acord disposa que
l’import estàndard establert per al finançament
del sosteniment de les places de llars d’infants
de titularitat municipal serà com a màxim de
1.800,00 euros per alumne equivalent, sempre
que la corporació local es comprometi mitjançant conveni específic, a la creació de noves
places de llars d’infants.
En el cas que no hi hagi cap compromís
per part de la Corporació local de creació de
places de llars d’infants, l’import del finançament
pel funcionament serà de 1.100,00 euros per
alumne equivalent, llevat dels casos en què
l’oferta de places de llars d’infants de titularitat
municipal sigui superior al 30% de la població de
0 a 2 anys del municipi, en què el finançament
de cadascuna d’aquestes places també serà de
1.800,00 euros per alumne equivalent.
Atès que es van signar diversos convenis
de creació de llars d’infants amb corporacions
locals amb efectes durant el curs 2006-2007
i no van rebre subvenció en la Resolució
EDU/419/2007, de 14 de febrer, per la qual
s’atorgaven subvencions a les corporacions
locals titulars de llars d’infants, per al curs
2006-2007, ara cal subvencionar-les;
Atès que l’Ajuntament de Vilanova del Camí
i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús
compleixen els requisits de la clàusula tercera

Núm. 1161

de l’Acord de 14 de febrer de 2005 abans
esmentat, per al cobrament de la subvenció a
raó de 1.800,00 euros per alumne equivalent,
i que per Resolució EDU/419/2007, abans
esmentada, se’ls va atorgar una subvenció a
raó de 1.100,00 euros per alumne equivalent,
ara cal regularitzar la subvenció atorgada.
D’acord amb la llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i amb el
capítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a
proposta de la Direcció General de Recursos
del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Atorgar a les corporacions locals titulars de llars d’infants les subvencions que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta Resolució,
destinades a minorar les quotes pel servei
d’educació.
L’activitat que se subvenciona és l’escolarització corresponent al curs escolar 20062007 a raó de 1.800,00 euros per alumne
equivalent.
—2 Atorgar a les corporacions locals titulars de llars d’infants les subvencions que es
detallen en l’annex 2 d’aquesta Resolució,
destinades a minorar les quotes pel servei
d’ensenyament.
Aquest import és el resultat de regularitzar la subvenció atorgada per Resolució
EDU/419/2007, de 14 de febrer, a raó de
1.100,00 euros per alumnes equivalent, i incrementar-la fins a 1.800,00 euros per alumne
equivalent.
—3 L’import total d’aquesta Resolució és
de 2.515.050,00 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària D/460130100/4210, de l’òrgan
gestor EN03 del pressupost de l’any 2007.
—4 El Departament d’Educació tramitarà
el pagament del 100% de la subvenció, una
vegada les corporacions locals hagin tramés
a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, Servei de Règim Econòmic, en
el termini de 15 dies des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC, la
documentació següent:
Acord del ple de la corporació local pel qual
s’accepta la subvenció o de l’òrgan que tingui
la competència.
Certificació del secretari de la corporació
sobre el cost del servei corresponent al curs
escolar 2006-2007, desglossat per despeses
de personal i despeses de funcionament.
Declaració de no incórrer en cap dels
preceptes que estableix l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de
novembre).
Declaració relativa a altres subvencions
rebudes pel mateix concepte.
—6 Els beneficiaris de la subvenció estan
obligats a facilitar tota la informació que els
requereixin els òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
—7 Aquesta despesa no té caràcter recurrent
i queda supeditada a les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Educació.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades

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 potestativament requeriment, previ al recurs contenciós
administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini de dos mesos des de la
seva publicació al DOGC, segons el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Barcelona, 23 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex 1
Municipi: Alp.
Centre: LLI pública Alpi.
Codi: 17009072.
Import: 42.120,00 euros.
Municipi: Altafulla.
Centre: LLI pública Hort de Pau.
Codi: 43011297.
Import: 17.100,00 euros.
Municipi: Amposta.
Centre: LLI pública La Sequieta.
Codi: 43011273.
Import: 100.440,00 euros.
Municipi: Banyeres del Penedès.
C e n t r e : L L I p ú b l i c a d e B a n y e re s d e l
Penedès.
Codi: 43009709.
Import: 51.660,00 euros.
Municipi: Barcelona.
Centre: EB pública Londres.
Codi: 08067909.
Import: 113.400,00 euros.
Municipi: Barcelona.
Centre: LLI pública El Turó.
Codi: 08068185.
Import: 87.480,00 euros.
Municipi: Barcelona.
Centre: LLI pública Sant Genís.
Codi: 08068641.
Import: 70.200,00 euros.
Municipi: Barcelona.
Centre: EB pública El Torrent.
Codi: 08068653.
Import: 145.800,00 euros.
Municipi: Blanes.
Centre: LLI pública Can Borell.
Codi: 17009102.
Import: 89.640,00 euros.
Municipi: Cabra del Camp.
Centre: LLI pública Les Cabretes.
Codi: 43011285.
Import: 10.800,00 euros.
Municipi: Castellet i la Gornal.
Centre: LLI pública Picarols.
Codi: 08067776.
Import: 37.800,00 euros.
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Municipi: Castellolí.
Centre: LLI pública Quitxalla.
Codi: 08067843.
Import: 8.100,00 euros.
Municipi: Cervelló.
Centre: LLI pública La Masia.
Codi: 08068069.
Import: 66.960,00 euros.
Municipi: el Catllar.
Centre: LLI pública L’Agulla del Catllar.
Codi: 43011261.
Import: 44.280,00 euros.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Centre: LLI pública El Cabusset.
Codi: 08067521.
Import: 127.260,00 euros.
Municipi: Horta de Sant Joan.
Centre: LLI pública l’Esquirol.
Codi: 43011108.
Import: 30.780,00 euros.
Municipi: Igualada.
Centre: LLI pública La Rosella.
Codi: 08068021.
Import: 70.200,00 euros.
Municipi: la Garriga.
Centre: LLI pública Les Caliues.
Codi: 08067821.
Import: 208.800,00 euros.
Municipi: la Llacuna.
Centre: LLI pública El Sol i la Lluna.
Codi: 08067880.
Import: 11.880,00 euros.
Municipi: la Pobla de Claramunt.
Centre: LLI pública Sol Solet.
Codi: 08046268.
Import: 37.800,00 euros.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Centre: LLI pública La Casa del Molí.
Codi: 08067983.
Import: 111.240,00 euros.
Municipi: Llinars del Vallès.
Centre: LLI pública Petits Estels.
Codi: 08067545.
Import: 75.600,00 euros.
Municipi: Mataró.
Centre: EB pública Els Menuts.
Codi: 08068082.
Import: 82.170,00 euros.
Municipi: Mediona.
Centre: LLI pública Tamgram.
Codi: 08068124.
Import: 16.200,00 euros.
Municipi: Menàrguens.
Centre: LLI pública La Mainada.
Codi: 25009204.
Import: 27.000,00 euros.
Municipi: Móra d’Ebre.
Centre: LLI pública La Morera.
Codi: 43011248.
Import: 23.760,00 euros.
Municipi: Muntanyola.
Centre: LLI pública de Muntanyola.
Codi: 08068070.
Import: 9.720,00 euros.
Municipi: Navata.
Centre: LLI pública Belluguets.
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Codi: 17005561.
Import: 7.290,00 euros.
Municipi: Oliana.
Centre: LLI pública d’Oliana.
Codi: 25009320.
Import: 24.750,00 euros.
Municipi: Olivella.
Centre: LLI pública d’Olivella.
Codi: 08067429.
Import: 61.200,00 euros.
Municipi: Ordis.
Centre: LLI pública d’Ordis.
Codi: 17009096.
Import: 22.680,00 euros.
Municipi: Os de Balaguer.
Centre: LLI pública d’Os.
Codi: 25009371.
Import: 7.920,00 euros.
Municipi: Puigverd de Lleida.
Centre: LLI pública de Puigverd de Lleida.
Codi: 25009290.
Import: 25.920,00 euros.

Municipi: Viladecans.
Centre: LLI pública La Marina.
Codi: 08066760.
Import: 133.200,00 euros.
Municipi: Vilajuïga.
Centre: LLI pública Els Nins.
Codi: 17008948.
Import: 21.600,00 euros.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Municipi: Vilanova del Camí.
Centre: LLI pública El Molinet.
Codi: 08067284.
Import: 39.900,00 euros.

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

Municipi: EMD de Jesús.
Centre: EEI L’Espurna.
Codi: 43009278.
Import: 23.100,00 euros.

Annex

(07.296.016)

RESOLUCIÓ EDU/3223/2007, de 18 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Marillac, de Barcelona.

Municipi: Sabadell.
Centre: EB pública Arraona.
Codi: 08068011.
Import: 97.200,00 euros.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre docent privat Marillac, de
Barcelona, en petició d’autorització de modificació dels locals i dels ensenyaments, es va
instruir l’expedient corresponent.

Municipi: Sant Jordi Desvalls.
Centre: LLI pública de Sant Jordi Desvalls.
Codi: 17009230.
Import: 18.360,00 euros.
Municipi: Sant Pau de Segúries.
Centre: Lli pública El Pinet Xic.
Codi: 17009229.
Import: 21.600,00 euros.
Municipi: Sant Quirze de Besora.
Centre: LLI pública Els Quirzets.
Codi: 08064465.
Import: 16.200,00 euros.
Municipi: Sant Ramon.
Centre: LLI pública de Sant Ramon.
Codi: 25009289.
Import: 11.880,00 euros.
Municipi: Sarral.
Centre: EB pública de Sarral.
Codi: 43011224.
Import: 29.700,00 euros.
Municipi: Tarragona.
Centre: LLI pública l’Arrabassada.
Codi: 43011561.
Import: 25.560,00 euros.
Municipi: Torelló.
Centre: LLI pública Blancaneus.
Codi: 08068033.
Import: 73.800,00 euros.
Municipi: Torres de Segre.
Centre: LLI pública Carrassumada.
Codi: 25009253.
Import: 37.800,00 euros.

Barcelona, 18 d’octubre de 2007
p. d.

Annex 2

Municipi: Riudecols.
Centre: LLI pública Els Pesolets.
Codi: 43010751.
Import: 17.280,00 euros.

Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Centre: LLI pública de Sant Andreu de la
Barca.
Codi: 08067910.
Import: 79.920,00 euros.

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.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret
1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments escolars de règim
general; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel
qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres; el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual
s’estableix l’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu; l’annex V
del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspectes de
l’ordenació de la formació professional a l’àmbit
del sistema educatiu, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Marillac,
codi 08005485, de Barcelona, per ampliació
de locals i ensenyaments, en els termes
següents:
Locals que s’amplien: c. Provença, 391.
Ensenyaments que s’amplien:
Educació infantil de primer cicle: 3 unitats
amb capacitat per a 41 llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
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Composició del centre a l’inici del curs 20072008:
Autorització d’obertura:
Adreça principal: c. Provença, 389.
Educació infantil de segon cicle: 3 unitats
amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 120 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat
per a 30 llocs escolars.
Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 30
llocs escolars.
Adreça 2: c. Provença, 391.
Educació infantil de primer cicle: 3 unitats
amb capacitat per a 41 llocs escolars.
(07.290.124)

RESOLUCIÓ EDU/3227/2007, de 18 d’octubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Monlau, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel representant del titular del centre docent
privat Monlau, de Barcelona, en petició de
modificació de locals, 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
1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments escolars de règim
general; el Reial decret 1538/2006, de 15 de
desembre, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional del sistema
educatiu; l’annex V del Reial decret 777/1998,
de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu;
el Reial decret 497/2003, de 2 de maig, pel
qual s’estableix el títol de tècnic en explotació
de sistemes informàtics i les corresponents
ensenyances comunes, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,
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Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Monlau,
codi 08037395, de Barcelona, per modificació
de locals, de la capacitat i dels ensenyaments,
en els termes següents:
Locals que es suprimeixen:
c. Monlau, 8-10.
c. Oliva, 8-10.
c. Mossèn Juliana, 2.
c. Sagrera, 95.
Local que s’amplia:
c. Potosí, 38.
Ensenyaments que es redueix la capacitat:
Educació secundària obligatòria: de 12 a 8
unitats i de 360 a 240 llocs escolars.
Batxillerat: de 10 a 4 unitats i de 350 a 136
llocs escolars de la modalitat de ciències i
tecnologia, i de 70 a 68 llocs escolars de la
modalitat d’humanitats i ciències socials.
Ensenyaments que s’amplia la capacitat:
Formació professional de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles: de 6 a 8 unitats
i de 180 a 240 llocs escolars.
Ensenyaments que se suprimeixen:
Formació professional de grau mitjà:
Comerç.
Equips electrònics de consum.
Formació professional de grau superior:
Administració i finances.
Sistemes de telecomunicació i informàtics.
—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, 18 d’octubre 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 20072008:
Autorització d’obertura:
Adreça principal: c. Monlau, 2-4-6.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a
68 llocs escolars en la modalitat d’humanitats
i ciències socials, i 4 unitats amb capacitat
per a 136 llocs escolars en la modalitat de
ciències i tecnologia.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 6 unitats amb capacitat per a 204 llocs
escolars en les modalitats de ciències de la
naturalesa i de la salut, humanitats i ciències
socials, i tecnologia.
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat
per a 30 llocs escolars.

Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats
amb capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Administració de sistemes informàtics: 2
unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars
en horari de mati o de tarda.
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs
escolars en horari de mati o de tarda.
Els cicles formatius d’administració de
sistemes informàtics i de desenvolupament
d’aplicacions informàtiques s’impartiran alternativament en horari de matí o de tarda; en
cap cas la capacitat simultània no superarà
els 60 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
Adreça 2: c. Caracas, 35.
Formació professional de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles: 6 unitats amb
capacitat per a 180 llocs escolars.
Carrosseria: 2 unitats amb capacitat per a
60 llocs escolars.
Instal·lació i manteniment elèctric de màquines i conducció de línies: 4 unitats amb
capacitat per a 120 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Automoció: 4 unitats amb capacitat per a
120 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
Adreça 3: c. Potosí, 38.
Formació professional de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles: 2 unitats amb
capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
(07.290.204)

RESOLUCIÓ EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per
regular el curs d’iniciació del personal interí que
preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que
modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig,
sobre la regulació de la borsa de treball del
personal interí docent.
El Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre
la regulació de la borsa de treball per prestar
serveis amb caràcter temporal com a personal
interí docent, afegeix nous apartats a l’article 3
del Decret 133/2001, de 29 de maig, referent a
la capacitació per impartir les àrees i matèries
curriculars corresponents a l’especialitat.
L’apartat 3.4 especifica que durant el primer
curs en què hagin estat nomenats professorat
interí o substitut per a tot un curs escolar en un
mateix centre docent, els mestres i professors
seguiran un curs d’iniciació a la tasca docent en
centres públics per desenvolupar correctament
les funcions docents. Aquest curs constarà
d’una fase presencial i d’una fase de tutoria,
a càrrec d’un professor experimentat que els
guiarà durant el primer curs com a docents.
Aquest apartat no és aplicable al personal
docent que, en accedir al seu primer nomenament com a interí o substitut per a tot un
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curs escolar, tingui una experiència docent
prèvia de dotze mesos o més en els darrers
tres cursos escolars. Per tant, el personal
que reuneixi aquesta experiència docent serà
declarat exempt de la realització del curs
d’iniciació, prèvia presentació d’una sol·licitud
amb la documentació acreditativa d’aquesta
experiència adreçada al director del servei
territorial del Departament d’Educació al qual
estigui adscrit.
L’apartat 3.6 estableix que al final d’aquest
curs el personal interí i substitut podrà ser
avaluat de la seva competència docent. Prèviament, el personal docent tindrà coneixement
dels criteris que regiran en aquesta avaluació,
en la qual participarà. En el cas que del resultat
d’aquesta avaluació es dedueixi una notòria
manca de capacitat per ocupar el lloc de treball docent, s’iniciarà el procediment establert
a l’article 6.3, previ el tràmit d’audiència a la
persona interessada.
Per tot això,

Resolc:
—1 Curs d’iniciació
Durant el primer curs en què hagi estat
nomenat professorat interí o substitut per
a tot un curs escolar en un mateix centre
docent, els mestres i professors seguiran un
curs d’iniciació a la tasca docent en centres
públics per desenvolupar correctament les
funcions docents.
—2 La fase presencial del curs d’iniciació
El professorat interí o substitut nomenat
per a tot un curs escolar en un mateix centre
docent haurà de participar en un curs de
formació específic per aquest personal, organitzat per la Direcció General d’Innovació
del Departament d’Educació. El calendari
dels cursos es podrà consultar per Internet,
http://www.xtec.net/formacio. La durada del
curs serà de 45 hores.
—3 La fase de tutoria del curs d’iniciació
El professorat interí o substitut nomenat
per a tot un curs escolar en un mateix centre
docent, durant aquest primer curs serà guiat
per un professor experimentat del centre on
estigui destinat, durant el període de la fase
de tutoria.
La fase de tutoria finalitzarà el dia 30
d’abril.
3.1 Nomenament dels tutors.
Els tutors seran nomenats entre els funcionaris docents de carrera del mateix cos que
l’interí o d’un cos de grup superior, del centre
o servei educatiu en què el professor interí o
substitut hagi estat destinat per a tot un curs
escolar i en un mateix centre docent.
En els instituts, la tutoria correspondrà al cap
del departament on hagi estat assignat l’interí,
sempre que el cap del departament sigui un
funcionari del mateix cos que aquest interí o d’un
cos de grup superior. En el cas que no ho sigui, la
tutoria correspondrà, sempre que sigui possible,
a un altre professor del departament que sigui
del mateix cos que l’interí o d’un cos de grup
superior. Quan no hi hagi cap altre professor del
departament a qui es pugui assignar la tutoria,
el director del centre haurà de proposar un altre
professor del centre del mateix cos que l’interí
o d’un cos de grup superior.

Full de disposicions i actes administratius

En els centres d’educació infantil i primària es
nomenarà tutor preferentment el coordinador
del mateix cicle de l’interí o un mestre de la
mateixa especialitat.
En els centres de formació de persones adultes el tutor serà preferentment el coordinador
del mateix ensenyament o un professor destinat
a la mateixa especialitat de l’interí.
En els serveis educatius els tutors seran
nomenats entre els funcionaris de carrera del
mateix cos o d’un cos de grup superior que
el professor interí, destinats, sempre que sigui
possible, al mateix servei educatiu.
Els directors dels centres docents i serveis
educatius on hagin estat destinats els interins
que han de realitzar la fase de tutoria nomenaran els mestres i/o professors que en cada
cas se’ls assignarà com a tutors.
En el cas de centres que pertanyin a una zona
escolar rural (ZER), si no es poden nomenar
tutors d’entre els mestres del mateix centre on
hagin estat destinats els interins, es nomenaran
tutors d’entre els funcionaris de carrera del
mateix cos que l’interí o d’un cos de grup
superior que estiguin destinats a qualsevol dels
centres que formin part de la ZER.
Els tutors podran participar en activitats de
formació específiques per al professorat tutor,
que a aquests efectes organitzi el Departament
d’Educació.
La tasca dels tutors serà reconeguda mitjançant el certificat corresponent per part de la
Direcció General d’Innovació del Departament
d’Educació.
3.2 Funcions dels tutors.
3.2.1 Corresponen al tutor les funcions
següents en relació amb el professorat interí
o substitut destinat per a tot un curs escolar
en un mateix centre docent:
Informar respecte de l’organització i el
funcionament del centre i dels seus òrgans
de govern i de participació, de la coordinació
didàctica establerta pel centre, i del projecte
educatiu.
Facilitar suport i estratègies per poder
desenvolupar la tasca professional amb plena
satisfacció.
Facilitar la inserció professional i la integració
en la comunitat educativa.
Assessorar respecte de la planificació i programació de les tasques docents i tutorials, de
la implementació de la programació didàctica,
de l’adequació a les característiques de l’alumnat del centre i de l’avaluació de l’alumnat.
Dissenyar models, si escau, de la gestió de
l’aula, treball en grup, resolució de conflictes,
tutoria individual o de grup, relació amb les
famílies, etc.
Avaluar la competència docent dels interins
assignats, d’acord amb els criteris establerts
en l’annex 1 d’aquesta Resolució, i complimentació de l’informe de valoració.
Per a la realització de les seves funcions el
tutor podrà assistir a les classes que imparteixi
el professor interí.
3.2.2 Corresponen al tutor les funcions
següents en relació amb el professorat interí
o substitut destinat per a tot un curs escolar
en un mateix servei educatiu:
Informar respecte de l’organització del treball, el funcionament del servei educatiu i de
la coordinació establerta.
Assessorar respecte de la planificació de
les actuacions i de l’adequació a les característiques i necessitats dels centres.

Facilitar suport i estratègies per poder
desenvolupar la tasca professional amb plena
satisfacció.
Facilitar la inserció professional i la integració
en la comunitat educativa.
Avaluar l’aptitud per a la docència dels
interins assignats, d’acord amb els criteris
establerts en l’annex 2 d’aquesta Resolució, i
complimentació de l’informe de valoració.
—4 Procediment d’avaluació de la competència docent
4.1 Comissions qualificadores.
Per tal d’avaluar i qualificar la fase de tutoria
del curs d’iniciació, a cada centre docent o
servei educatiu on hi hagi destinat un professor
interí o substitut per primera vegada durant
tot el curs escolar es constituirà una comissió
qualificadora 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: l’inspector del centre o del servei
educatiu.
Vocals: el director, que actuarà com a secretari, i els tutors corresponents.
En el cas que no sigui possible constituir
la comissió qualificadora per no haver-hi destinats al centre o servei educatiu funcionaris
de carrera que puguin constituir-se com a
vocals, l’inspector del centre o servei educatiu
assumirà totes les funcions corresponents a
la comissió qualificadora.
Les comissions qualificadores es constituiran
durant el mes d’octubre i estendran actes de
totes les seves reunions.
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 s’escau, un director d’un altre centre que
formi part de la ZER.
En el cas que no sigui possible constituir
la comissió qualificadora per no haver-hi destinats al centre o servei educatiu funcionaris
de carrera que puguin actuar com a vocals,
l’inspector del centre o servei educatiu assumirà totes les funcions corresponents a la
comissió qualificadora.
En qualsevol cas, si en un centre o servei educatiu no es pogués nomenar tutor d’un professor
interí/substitut, perquè cap dels professors no
reuneixi els requisits establerts en l’apartat 2.1
d’aquesta Resolució, el director assignarà a un
altre professor del centre o servei educatiu les
funcions de tutoria de l’interí, a què es fa referència en l’apartat 2.2 d’aquesta Resolució, excepte
la corresponent a l’avaluació de la competència
o aptitud docent de l’interí assignat.
Finalitzada la fase de tutoria, els membres
de la comissió elaboraran informes de valoració
sobre l’exercici de la tasca docent duta a terme
per l’interí en relació amb els criteris establerts
a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Els informes de valoració del professorat
interí/substitut destinat en un servei educatiu
es faran en relació amb els criteris establerts
a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
El personal interí serà escoltat per la comissió
qualificadora abans de finalitzar les sessions i
participarà en el procés d’avaluació aportant
en un informe la seva opinió i evidències en
relació amb els elements i descriptors establerts
en els annexos esmentats, així com la seva
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valoració sobre les dificultats que han trobat i
els suports rebuts en el desenvolupament de
la seva activitat.
Finalitzada la fase de tutoria, la comissió
qualificadora dedicarà com a mínim una sessió
per cadascuna de les especialitats dels professors interins a avaluar. En cada sessió hi
participaran tres membres de la comissió: el
president, el secretari i el vocal corresponent
segons l’especialitat.
La comissió qualificadora analitzarà els
informes de valoració dels membres de la
comissió i aquella documentació del centre
o servei educatiu relacionada amb l’avaluació
de l’interí que consideri pertinent.
Tal com preveu l’article 3 de l’esmentat Decret
133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret
172/2005, de 23 d’agost, les comissions qualificadores avaluaran el professorat interí, atorgaran
les puntuacions obtingudes en cadascun dels
elements i descriptors establerts, i determinaran
si correspon una avaluació positiva de la capacitat docent o una avaluació no positiva amb
proposta d’iniciar, previ el tràmit d’audiència a
la persona interessada, el procediment establert
a l’article 6.3 del Decret 133/2001, modificat
pel Decret 172/2005.
En l’avaluació del professorat interí també
es tindrà en compte la realització de la fase
presencial del curs d’iniciació esmentada al
punt 2 d’aquesta Resolució.
Així mateix, s’aixecarà una acta d’avaluació
final de tot el personal interí destinat en un
centre docent o servei educatiu. Aquesta acta
s’ha de lliurar a l’inspector en cap corresponent abans del 18 de maig, tot adjuntant els
informes del tutor i del director i, si escau, de
l’inspector i dels professors interins.
Els serveis territorials elaboraran una relació
del professorat interí o substitut nomenat per
primera vegada en un centre docent, amb la
qualificació corresponent i la trametran conjuntament amb les actes a la Direcció General
de Recursos del Sistema Educatiu.
Les persones que, per algun motiu justificat,
no hagin pogut ser avaluades podran repetir
la fase de tutoria una sola vegada durant el
curs següent.
El professorat interí que hagi obtingut una
avaluació no positiva rebrà informació d’aquest
fet i el director dels serveis territorials proposarà
al director general de Recursos del Sistema
Educatiu la incoació d’un expedient contradictori. A aquesta proposta s’acompanyarà l’acta
d’avaluació final i els informes del tutor i del
director, el de l’inspector i el de l’interí.
Les propostes d’incoació d’expedient contradictori s’hauran de trametre a la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu
abans del 18 de maig.
4.2 Fonts d’informació.
El conjunt d’informació per a l’avaluació del
professorat interí s’obtindrà a partir de l’anàlisi
documental, de l’entrevista de l’interí amb els
membres de la comissió qualificadora, i de
l’observació d’aula.
Per a l’anàlisi documental es consultaran el
següents documents:
Les programacions i unitats didàctiques
dels professors interins i materials curriculars
que utilitzen.
Els criteris acordats pel centre, cicle, equip
docent o departament per a la programació i
la concreció de les unitats didàctiques, l’avaluació, l’atenció a la diversitat.
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El registre del seguiment dels alumnes de
cadascun dels professors interins.
La informació procedent de l’observació
d’aula és molt rellevant per a la valoració del professorat interí. Aquesta observació la pot realitzar
qualsevol dels membres de la comissió.
4.3 Supervisió de l’avaluació.
L’inspector del centre o servei educatiu
supervisa la planificació i desenvolupament
de les actuacions previstes en relació amb
l’avaluació de cada professor interí.
En cas que els tutors detectin una notòria
manca d’aptitud de l’interí, tot i haver-li facilitat
suport i estratègies per desenvolupar la seva
tasca professional, caldrà que ho comuniquin
al director del centre o servei educatiu, el qual
haurà d’establir mesures de millora.
El director del centre docent o servei educatiu informarà a l’inspector del centre en cas
de detectar una notòria manca d’aptitud del
professor interí i no s’hagi observat millora en
les actuacions de seguiment de les mesures
establertes.
Quan s’hagi detectat una manca de capacitat en el professor interí i no s’hagi observat
una millora en el seguiment de les mesures
acordades pel centre o servei educatiu, l’inspector emetrà un informe addicional sobre el
desenvolupament de les actuacions realitzades
en el centre durant el període de la tutoria,
amb una valoració detallada i raonada sobre
l’exercici de la tasca docent duta a terme pel
professorat interí.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
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 disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 25 d’octubre de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

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.
A.2. Continguts:
Selecció de continguts coherent amb la
proposta d’objectius.
Rellevància dels continguts seleccionats.
Adequació dels continguts al curs o nivell
corresponent.
B. Desenvolupament de l’activitat docent.
Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

Previsió d’activitats d’ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l’assoliment
d’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.
C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses
per afavorir-ne la millora.

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.
D. Gestió de l’aula.

Manteniment d’un clima de respecte a l’aula,
afavoriment de la convivència i resolució de
possibles conflictes.
Presentació inicial d’objectius i continguts,
orientació i seguiment del treball a realitzar per
l’alumnat i síntesi final d’allò realitzat.
Organització del temps per desenvolupar
les activitats previstes.
E. Participació en les activitats del
centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris
adoptats pel centre.

Integració en el claustre, treball en equip,
coordinació, participació en projectes de centre
i en activitats del departament didàctic/seminari
o dels equips de cicle.
Informació periòdica i significativa amb les
famílies, en relació amb el funcionament del centre
i amb el procés d’aprenentatge dels alumnes.
Relacions i coordinació, si escau, amb els
serveis educatius, serveis municipals o d’altres
serveis de l’entorn del centre.
Annex 2

Annex 1
Elements i descriptors que regiran en l’avaluació de la competència docent del personal
interí i substitut durant el primer curs que han
estat nomenats per a tot un curs escolar en
un mateix centre docent.
A. Planificació de l’activitat docent.

A.1. Objectius:
Concreció dels objectius d’aprenentatge
en les unitats didàctiques seguint els criteris

Elements i descriptors que regiran en l’avaluació de la competència docent del personal
interí i substitut durant el primer curs que han
estat nomenats per a tot un curs escolar en
un mateix servei educatiu.
A. planificació de l’activitat.

A.1 Objectius
Concreció dels objectius seguint els criteris
acordats pel servei educatiu.
Adequació dels objectius a les característiques dels centres.
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A.2 Continguts
Previsió d’actuacions que contribueixen a
l’assoliment d’objectius.
Rellevància de les actuacions planificades.
B. Desenvolupament del pla anual
d’actuació.

Compliment del pla anual d’actuació.
Suport als centres i al professorat.
Adequació de les intervencions a les necessitats dels centres.
C. Seguiment del pla anual d’actuació
i decisions preses per afavorir-ne la
millora.

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.
D. Participació en les activitats del
servei educatiu. Relació i comunicació
d’acord amb els criteris adoptats pel
servei educatiu.

Integració en el servei educatiu, treball en
equip, coordinació i participació en les activitats
del pla d’actuació.
Capacitat de relació i comunicació amb els
equips directius i el professorat dels centres.
Capacitat de relació i comunicació amb
la comunitat educativa: alumnes, famílies, o
d’altres serveis de l’entorn dels centres.
(07.297.184)

EDICTE de 16 d’octubre de 2007, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre docent privat
Sonneg, de Barcelona (codi 08012702).
En l’expedient de cessament d’activitats del
centre docent privat Sonneg, de Barcelona, es
va intentar notificar, en dates 20 de abril de
2007 i 25 de maig de 2007, l’inici de l’expedient i el tràmit de vista i audiència a la titular,
Sra. M. Carmen Miguel Barberà, al domicili
del c. Dante Alighieri, 24, de Barcelona. El
servei de correus va retornar les notificacions
esmentades en dates 24 de abril de 2007 i 1
de juny de 2007, respectivament.
En conseqüència, de conformitat amb el
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 es notifica a la Sra. M.
Carmen Miguel Barberà l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats del centre
docent privat Sonneg, de Barcelona.
I als efectes de donar compliment al tràmit
de vista i audiència, d’acord amb l’article
84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
l’expedient és a disposició de la persona
interessada a les dependències dels Serveis
Territorials d’Educació a Barcelona I (ciutat) (av.
Paral·lel, 71, 1a planta, 08004 Barcelona) de
dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, perquè
pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri oportuns, en el termini
de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
amb la prevenció que un cop transcorregut
el termini esmentat, l’expedient seguirà la
seva tramitació.

Full de disposicions i actes administratius

Barcelona, 16 d’octubre de 2007
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(07.289.122)

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 públiques les
següents adjudicacions definitives referents als
expedients de contractació que s’indiquen:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.
Número d’expedient: 1662/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructures
d’edificis prefabricats al CEIP El Morrot d’Olot
(Garrotxa).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 82.804,26
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4909 de 21 de juny
de 2007.
Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2007.
Contractista: Josep Vilanova, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 76.552,54 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 2434/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructures d’edificis prefabricats al CEIP Llacuna de
Barcelona (Barcelonès).
Tipus de contracte: obra
Tramitació: imperiosa urgència.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 101.100,10
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 25 de juliol de 2007.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 101.100,10 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 17 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.290.212)

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 públiques les
següents adjudicacions definitives referents als
expedients de contractació que s’indiquen:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.
Número d’expedient: 1314/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de tancament
planta baixa 1a. fase a l’EOI II de Vall d’Hebron
de Barcelona (Barcelona).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 98.038,24
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4920, amb data 6
de juliol de 2007.
Data d’adjudicació: 7 d’agost de 2007.
Contractista: Mrunner SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 92.686,65 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1730/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’escala d’emergència (1a. fase) al CEIP Calvet d’Estrella de
Sabadell (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 72.000,01
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.:4920, amb data 6 de
juliol de 2007.
Data d’adjudicació: 6 d’agost de 2007.
Contractista: Divisa Barcelona SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 68.400,01 euros, IVA
inclòs.

Forma: negociat derivat de concurs desert.
Pressupost base de la licitació: 65.561,67
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 19 de juny de 2007.
Contractista: Obras y Construcciones Oselma
2000, SL
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 65.404,85 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1633/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reparació de
filtracions en les façanes, de l’edifici de la Via
Augusta 202-226 de Barcelona, seu dels Serveis Centrals del departament d’Educació.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 175.621,39
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4920, amb data 6
de juliol de 2007.
Data d’adjudicació: 10 d’agost de 2007.
Contractista: MCM. Projects i Serveis, SA
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 158.498,30 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 23 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretaria general
(07.296.127)

RESOLUCIÓ EDU/3237/2007, de 22 d’octubre, per la qual es disposa l’inici d’activitats de
diversos instituts d’educació secundària.

Barcelona, 18 d’octubre de 2007

Mitjançant el Decret 218/2007, de 2 d’octubre (DOGC núm. 4982, de 5.10.2007),
es van crear diversos instituts d’educació
secundaria.

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

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

(07.291.146)

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu;

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 públiques les
següents adjudicacions definitives referents als
expedients de contractació que s’indiquen:
Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.
Número d’expedient: 1104/07
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de supressió de
barreres arquitectòniques a l’Escola d’Horticultura i Jardineria de Reus (Baix Camp).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
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Resolc:
—1 Reconèixer als instituts d’educació
secundaria que consten a l’annex d’aquesta
Resolució l’inici de les seves activitats administratives des de l’1 de juliol de 2007, en els
termes que s’hi especifiquen.
—2 Implantar el ensenyaments que es detallen, amb efectes acadèmics des de l’inici del
curs escolar 2007-2008.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Núm. 1161

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

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Olesa de Montserrat.
Codi de centre: 08063813 .
Adreça: av. de Francesc Macià, 193.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la denominació específica 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.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:
Educació secundària obligatòria.
Ensenyaments de batxillerat en la modalitat de ciències i tecnologia, i en la modalitat
d’humanitats i ciències socials.
Mentrestant no s’implantin els nous ensenyaments definits a la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, esmentada, el centre impartirà els
ensenyaments de batxillerat en les modalitats
d’humanitats i ciències socials; de ciències de
la natura i de la salut; de tecnologia, definits
al Decret 82/1996, de 5 de març, sobre
l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat,
el currículum i l’avaluació del qual es troben
desplegats a l’Ordre de 31 de juliol de 1998.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Front Marítim.
serveis territorials d’educació a
barcelona ii (comarques)

Comarca: Garraf
Municipi: Sant Pere de Ribes.
Codi de centre: 08063904.
Adreça: c. Mestres/c. Carç.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.

Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ribes II.

estat ubicat provisionalment a l’edifici situat al c.
de la Creu, s/n, de Badalona (Barcelonès).

Comarca: Osona
Municipi: Vic.
Codi de centre: 08062870.
Adreça: c. Complex edifici El Sucre.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica La Plana.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions del
nou edifici expressament adequat a la finalitat
docent, d’acord amb els informes emesos pels
Serveis Territorials d’Educació corresponents,

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Vilanova del Vallès.
Codi de centre: 08061038.
Adreça: c. Camí de Vilassar/c. El Terral.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la denominació específica de Vilanova del Vallès.
Comarca: Alt Camp
Municipi: Valls.
Codi de centre: 43010608.
Adreça: ctra. del Pla, 145.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Valls.
Comarca: Baix Penedès
Municipi: Calafell.
Unitat de població: Segur de Calafell.
Codi de centre: 43010372.
Adreça: c. Repòs, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la denominació específica de Segur de Calafell.
Comarca: Tarragonès
Municipi: Altafulla.
Codi de centre: 43009977.
Adreça: c. Camí Olivarot, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica d’Altafulla.
Municipi: Salou.
Codi de centre: 43010347.
Adreça: c. Domènech Sugrañes i Gras, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Salou.
(07.295.137)

RESOLUCIÓ EDU/3238/2007, de 22 d’octubre, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i primària
Progrés, de Badalona.
El col·legi d’educació infantil i primària Progrés,
de Badalona, amb codi de centre 08059639, ha
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Resolc:
—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Progrés, de Badalona, amb codi de
centre 08059639, al c. d’Eduard Maristany,
104-118, de Badalona (Barcelonès), amb
efectes acadèmics i administratius des de l’1
de setembre de 2007.
—2 El Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les mesures
necessàries per a l’execució del que disposa
aquesta Resolució.
Barcelona, 22 d’octubre de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.295.135)

RESOLUCIÓ EDU/3239/2007, de 22 d’octubre, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un institut d’educació
secundària del Vendrell.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir-li una nova
denominació específica, es va instruir l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que exigeix
l’article 5, de l’annex del Decret 199/1996, de
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació secundària i formació
professional de grau superior;
Per tot això,

Resolc:
Atribuir a l’institut d’educació secundària
del Vendrell, amb codi 43010189, ubicat al
C. Isidre Nonell, s/n (Urbanització Oasis), del
Vendrell (Baix Penedès), la nova denominació
específica Mediterrània.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
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 potestativament 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,

Full de disposicions i actes administratius

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, 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
(07.295.134)

RESOLUCIÓ EDU/3240/2007, de 22 d’octubre, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a diversos col·legis d’educació
infantil i primària.
D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de diversos
col·legis d’educació infantil i primària per atribuir-los una nova denominació específica, es
van instruir els expedients corresponents.
Havent-se comprovat als expedients esmentats que els centres compleixen els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació infantil i primària;
Per tot això,
Resolc:
Atribuir als col·legis d’educació infantil i primària
que figuren a l’annex d’aquesta Resolució les
denominacions específiques que s’hi detallen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
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 potestativament 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, 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

Barcelona, 23 d’octubre de 2007

serveis territorials d’educació
al baix llobregat-anoia

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Castelldefels.
Unitat de població: Castelldefels.
Codi de centre: 08015855.
Adreça: c. de Pep Ventura, 2.
Denominació específica actual: Vista Alegre.
Nova denominació específica: Els Pins.
Municipi: Corbera de Llobregat.
Unitat de població: Corbera de Llobregat.
Codi de centre: 08060629.
Adreça: c. Empordà, 2.
Denominació específica actual: de Corbera
de Llobregat.
Nova denominació específica: El Corb.
Serveis Territorials d’Educació a Girona

Comarca: Gironès.
Municipi: Salt.
Unitat de població: Salt.
Codi de centre: 17008298.
Adreça: pg. de Marquès de Camps, s/n.
Denominació específica actual: Nou de Salt.
Nova denominació específica: El Gegant del
Rec.
(07.295.138)

RESOLUCIÓ EDU/3241/2007, de 23 d’octubre, per la qual es fa pública la relació de
l’alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels premis extraordinaris de batxillerat
del curs 2006-2007.
Mitjançant la Resolució EDU/1708/2007, de
6 de juny, publicada al DOGC núm. 4902, de
12 de juny de 2007, es va obrir convocatòria
per a la concessió del premis extraordinaris de
batxillerat corresponents al curs 2006-2007.
L’esmentada Resolució estableix, a l’apartat
10, que es publicarà al DOGC la relació de
l’alumnat premiat.

Jaume Graells Veguin
Director general de l’Educació Bàsica
i el Batxillerat
(07.296.055)

RESOLUCIÓ EDU/3242/2007, de 22 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre docent
privat Sant Domènec Savio, de Terrassa.
Per la Resolució EDU/1349/2007, de 4 de
maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts
educatius de diversos centres docents privats
per als nivells postobligatoris (DOGC núm. 4880,
de 10.5.2007), es va aprovar amb caràcter
provisional la renovació del concert educatiu del
centre docent privat Sant Domènec Savio, de
Terrassa, per a 2 unitats de cicle formatiu de grau
mitjà de mecanització (CFPM 1402: 1-1).
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o
grups concertats, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Recursos
del Sistema Educatiu de 13 de setembre de
2007, en aplicació de la normativa esmentada,
amb la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Sant Domènec Savio,
de Terrassa, s’ha comprovat que el nombre
d’alumnes resultant del procés de matriculació
no justifica el manteniment del concert.

Per tot això, un cop fetes les proves i havent
estat qualificades pel respectiu tribunal,

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

Resolc:

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Es fa pública la relació de l’alumnat que
ha obtingut premi extraordinari de batxillerat
corresponent al curs 2006-2007:
De Murga Miralles, Carmen
Domingo Salazar, Carlos
Fernández Espiga, Xavier
Jordan Ramón, Guifré
Nuño Gómez, Laura
Riera Alsina, Jordi
Puig Castro, Alba
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, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
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Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat Sant Domènec
Savio, de Terrassa, amb codi 08029763, per
disminució d’1 unitat concertada de primer curs
de cicle formatiu de grau mitjà de mecanització,
atès que el nombre d’alumnes resultant del
procés de matriculació no justifica el manteniment del concert (CFPM 1402: 0-1).
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.
—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà
al Registre de centres docents.

Núm. 1161

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 22 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.295.059)

RESOLUCIÓ EDU/3243/2007, de 22 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat Gravi, de Barcelona.
Per la Resolució EDU/1349/2007, de 4 de
maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris (DOGC núm. 4880,
de 10.5.2007), es va aprovar amb caràcter
provisional la modificació del concert educatiu
del centre docent privat Gravi, de Barcelona,
per a 3 unitats de batxillerat (2-1).
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o
grups concertats, amb audiència prèvia de
l’interessat.
Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució del director general de Recursos
del Sistema Educatiu de 13 de setembre de
2007, en aplicació de la normativa esmentada,
amb la finalitat de disminuir el nombre d’unitats
concertades al centre Gravi, de Barcelona,
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes
resultant del procés de matriculació no justifica
el manteniment del concert.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat Gravi, de Barcelona,
amb codi 08011448, per disminució d’1 unitat
concertada de primer curs de batxillerat, atès
que el nombre d’alumnes resultant del procés
de matriculació no justifica el manteniment del
concert (1-1).
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular
del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.
—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2007-2008 i s’inscriurà
al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades 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
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

de l’augment de preus de mercat respecte
de les convocatòries anteriors, i que no es
van preveure correctament la totalitat de les
despeses derivades del premi, cal modificar
l’Ordre de convocatòria.
Per tant,

Ordeno:
—1 Modificar l’article 3.1 de l’Ordre
EDU/111/2007, de 23 d’abril, per la qual
s’aproven les bases reguladores del Premi
nacional de poesia jove Miquel Martí i Pol,
i es convoca per al curs 2006-2007, en el
sentit que, on diu:
“...es destina un import total màxim de
7.500,00 euros...”,
ha de dir:
“...es destina un import total màxim de
8.177,08 euros...”.
Barcelona, 26 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.299.126)

RESOLUCIÓ EDU/3266/2007, de 24 d’octubre, per la qual es convoquen, per a l’any
2008, diverses proves específiques d’accés als
ensenyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esports de les especialitats d’esports
de muntanya i escalada, d’esports d’hivern i de
futbol al Centre Públic de Tecnics Esportius
d’era Val d’Aran.
El Decret 169/2002, d’11 de juny, estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions
oficials de tècnic d’esport i tècnic superior
d’esport (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002).

(07.295.057)

El Decret 243/2003, de 8 d’octubre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regulen
les proves específiques d’accés als títols de
tècnic o tècnica d’esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada (DOGC
núm. 3994, de 23.10.2003), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació corresponent,
la superació d’una prova específica.

ORDRE EDU/394/2007, de 26 d’octubre,
de modificació de l’Ordre EDU/111/2007, de
23 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores del Premi nacional de poesia
jove Miquel Martí i Pol, i es convoca per al
curs 2006-2007.

El Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regulen
les proves d’accés específiques dels títols de
tècnic o tècnica d’esport en les disciplines
dels esports d’hivern (DOGC núm. 3764, de
19.11.2002), exigeix per poder accedir-hi, a
més de la titulació corresponent, la superació
d’una prova específica.

Barcelona, 22 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Mitjançant l’Ordre EDU/111/2007, de 23
d’abril, es van aprovar les bases reguladores
del Premi nacional de poesia jove Miquel Martí
i Pol, i es va convocar per al curs 2006-2007
(DOGC núm. 4875, de 3.5.2007).
A l’article 3.1 es destina a la convocatòria
del curs 2006-2007 un import total màxim
de 7.500,00 euros, amb càrrec a la posició
pressupostària EN02 D/483000100/4230.
Atès que posteriorment s’ha constatat
que aquesta previsió és insuficient a causa
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El Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual
s’estableixen els currículums i es regulen les
proves d’accés específiques dels títols de
tècnic o tècnica d’esport en les especialitats
de futbol i futbol sala (DOGC núm. 4671, de
7.7.2006), exigeix per poder accedir-hi, a més
a més de la titulació corresponent, la superació
d’una prova específica.
El dia 14 de desembre de 2006 es va signar
l’Acord de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i el Conselh Generau d’Aran, relatiu
a la gestió dels ensenyaments de tècnic/a

Full de disposicions i actes administratius

d’esport i tècnic/a superior d’esport a Era Val
d’Aran. La clàusula tercera preveu que la Direcció General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats convocarà les proves
del territori d’Aran, amb la comunicació prèvia
del Conselh Generau d’Aran.
Atès que la superació de les proves específiques d’accés és un requisit per accedir a
aquests ensenyaments, i que correspon al
Departament d’Educació, regular-ne l’aplicació
i la inspecció,

Resolc:
—1 Convocatòria
1.1 Convocar les proves específiques
d’accés al primer nivell d’excursionisme i al
segon nivell de muntanya mitjana, d’escalada,
de descens de barrancs i d’alta muntanya del
grau mitjà dels ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada.
1.2 Convocar les proves específiques d’accés al primer nivell d’esquí alpí, surf de neu i
esquí de fons del grau mitjà dels ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’esport
en les especialitats dels esports d’hivern.
1.3 Convocar la prova específica d’accés
al primer nivell de futbol del grau mitjà dels
ensenyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport en l’especialitat de futbol.
—2 Objectiu
L’objectiu d’aquestes proves és demostrar
que les persones aspirants posseeixen la
condició física i les destreses específiques per
poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què volen accedir.
—3 Centre que organitza les proves
Les proves les organitza el centre Centre
Públic de Tecnics Esportius dera Val d’Aran,
les dades del qual s’especifiquen a l’annex 1
d’aquesta Resolució.
—4 Calendari de realització de les proves
4.1 Les proves específiques d’accés al 1r
nivell d’excursionisme, al 2n nivell de muntanya
mitjana, d’escalada, i de descens de barrancs
es desenvoluparan entre els dies 11 i 31 de
març de 2008 i entre els dies 9 i 22 de setembre de 2008.
La prova específica d’accés al 2n nivell d’alta
muntanya es desenvoluparà entre els dies 11
i 31 de març de 2008.
4.2 Les proves específiques d’accés de
les especialitats d’esports d’hivern es desenvoluparan entre els dies 10 i 30 de març
2008 i entre els dies 15 i 31 de desembre
de 2008.
4.3 La prova específica d’accés de l’especialitat de futbol es desenvoluparà entre els
dies 11 i 21 de setembre de 2008.
4.4 Totes les proves convocades es podran
dur a terme en una o més jornades, segons el
nombre de persones aspirants inscrites i les
condicions meteorològiques.
4.5 El lloc i el calendari de presentació i
realització de les proves es publicarà durant el
període d’inscripció a la pàgina web del Conselh Generau d’Aran: http://www.conselharan.
org, i al tauler d’anuncis i a la pàgina web del
centre organitzador http://www.eteva.org.
4.6 Les comissions avaluadores corresponents determinaran els llocs i els aspectes

organitzatius per la realització de les proves
i podran modificar els temps de referència i
canviar l’emplaçament de la prova en funció
de les condicions meteorològiques i l’estat
del terreny.
4.7 En el cas que les condicions meteorològiques o les condicions del terreny
no garanteixin la correcta realització de les
proves o l’assoliment dels objectius previstos, les comissions avaluadores podran, amb
l’autorització prèvia de la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats, establir un nou calendari de
realització de les proves. El nou calendari es
publicarà a la pàgina web del Conselh Generau d’Aran: http://www.conselharan.org, i al
tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre
organitzador http://www.eteva.org.
—5 Inscripció a les proves
5.1 La inscripció a les proves per al primer nivell d’excursionisme, segon nivell de
muntanya mitjana, d’escalada i de descens
de barrancs es realitzarà entre els dies 19 de
febrer i 3 de març de 2008, ambdós inclosos,
i entre els dies 21 d’agost i 1 de setembre de
2008, ambdós inclosos.
La inscripció a la prova per al segon nivell
d’alta muntanya es realitzarà entre els dies 19
de febrer i 3 de març de 2008.
5.2 La inscripció a les proves per a les
especialitats d’esports d’hivern es realitzarà
entre els dies 25 de febrer i 7 de març de
2008 ambdós inclosos i entre els dies 24 de
novembre i 5 de desembre de 2008, ambdós
inclosos.
5.3 La inscripció a la prova per a l’especialitat de futbol es realitzarà entre els dies 21
d’agost i 1 de setembre de 2008, ambdós
inclosos.
5.4 Els impresos de sol·licitud estaran
disponibles al centre organitzador.
5.5 La sol·licitud d’inscripció, que haurà
de contenir les dades especificades a l’annex
2 d’aquesta Resolució, s’ha de presentar,
juntament amb una còpia del document
nacional d’identitat o document equivalent
d’identificació, al centre organitzador, en el
període d’inscripció establert.
5.6 El centre, a la vista de la documentació
presentada, farà pública al seu tauler d’anuncis
i a la pàgina web, en el primer dia hàbil posterior a la data de finalització de la inscripció,
la relació de persones aspirants admeses i
excloses, indicant els motius d’exclusió.
5.7 En cas que el motiu d’exclusió sigui
la manca d’algun document preceptiu, l’interessat/la interessada podrà presentar els
documents que hi manquin durant els tres dies
hàbils següents a la data de publicació de la
llista provisional d’admesos i exclosos. En cas
que no ho faci, s’entendrà que desisteix de la
sol·licitud de realització de la prova.
5.8 La relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses es farà pública, un
dia després de la finalització del període de
presentació de documentació, a la pàgina web
i al tauler d’anuncis del centre organitzador.
—6 Proves d’accés de caràcter específic
adaptades a les persones que acreditin discapacitats
6.1 Les persones amb discapacitats
que requereixin d’una adaptació de la prova
específica d’accés a les seves limitacions,
que tinguin la declaració legal de disminució,
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podran sol·licitar l’adaptació de la prova i/o
els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la.
6.2 Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit d’acord amb el
model que es detalla a l’annex 3 d’aquesta
Resolució, adreçada a la comissió avaluadora
de la prova durant el període d’inscripció.
A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal, si és menor
d’edat, cal adjuntar la següent documentació:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació justificativa de les causes
que motiven la petició: certificat del CAD
(Centre d’Atenció al Disminuït) del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, que informi del grau
de discapacitat reconeguda o document equivalent, acompanyat, si escau, d’un certificat
emès per l’organisme acreditat corresponent
que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix l’aspirant.
6.3 La comissió avaluadora de la prova
determinarà, si escau, les mesures o recursos addicionals per a cadascun dels casos,
i n’informarà la persona interessada. En tot
cas, les adaptacions que es proposin hauran
de respectar els aspectes essencials dels
objectius fixats per a cada una de les proves
específiques d’accés de les diferents especialitats esportives.
—7 Accés dels esportistes d’alt nivell
7.1 D’acord amb el que s’estableix en l’article 11 del Decret 169/2002, d’11 de juny, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport, les persones que acreditin la
condició d’esportista d’alt nivell de la mateixa
modalitat, disciplina o especialitat esportiva i
compleixin els requisits de titulació, estaran
exemptes de realitzar la prova específica d’accés. Aquest mateix benefici el podran tenir les
persones que acreditin la condició d’esportista
d’alt nivell que figurin a les llistes que aprova
semestralment la presidència del Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’article 17 del
Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre
l’alt rendiment esportiu (DOGC núm. 3787, de
23.12.2002), o els òrgans corresponents d’altres comunitats autònomes, amb la sol·licitud
prèvia a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats.
7.2 Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit d’acord amb el model
que es detalla en la Resolució d’11 de juliol de
2007, per la qual s’aproven les instruccions per
a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per
al curs 2007-2008, adreçada a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitzats.
A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal si és menor
d’edat, cal adjuntar la següent documentació:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació que acrediti la condició
d’esportista d’alt nivell.
—8 Efectes i validesa de la prova
La superació de les proves específiques
d’accés que es convoquen en aquesta
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Resolució té una validesa de 18 mesos i
permet formalitzar la matrícula en qualsevol
centre autoritzat que ofereixi els ensenyaments
corresponents, sempre que s’acreditin en el
moment de realitzar la matrícula els requisits
següents:
a) Per als ensenyaments de primer nivell:
Títol de graduat en educació secundària
obligatòria o equivalent, a efectes acadèmics, o
tenir 17 anys i disposar del certificat de superació de la prova d’accés, de caràcter general,
a tècnic d’esport i a les formacions esportives
de nivell 1 o certificat de superació de la prova
d’accés a un cicle formatiu de grau mitjà de
formació professional específica.
b) Per als ensenyaments de segon nivell:
Certificat de superació del primer nivell de
l’especialitat corresponent.
—9 Comissió avaluadora
9.1 La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats designarà, per a les proves de cada especialitat,
les comissions avaluadores, que tindran la
funció d’organitzar-les i desenvolupar-les, i
que estaran formades per:
a) Un/a president/a, que serà un/a funcionari/ària del Departament d’Educació, i
tindrà la funció de garantir-ne el correcte
desenvolupament.
b) Un/a secretari/ària, que tindrà la funció
d’estendre les actes del desenvolupament
de les proves i certificar que s’ajusten al que
estableix aquesta Resolució.
c) Un mínim de tres vocals, que compleixin
els requisits de titulació o certificació establerts
en el Decret 243/2003, de 8 d’octubre, en la
modalitat de muntanya i escalada; el Decret
281/2002, de 5 de novembre, en la modalitat
d’esports d’hivern, i en el Decret 281/2006,
de 4 de juliol, en la modalitat de futbol, que
tindran la funció de valorar les actuacions de
les persones aspirants.
9.2 La comissió avaluadora podrà designar
persones assessores i personal de suport que
participin en l’organització i el control de les
proves i puguin aportar informació durant les
sessions d’avaluació.
9.3 Abans de l’inici de la prova i durant el
desenvolupament, els membres de la comissió
avaluadora podran comprovar la identitat de
les persones aspirants.
9.4 Amb una antelació no inferior a set
dies, respecte el moment de fer les proves,
es publicarà la composició específica de
cadascuna de les comissions avaluadores al
tauler d’anuncis del centre, als efectes del que
disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment
administratiu comú.
—10 Contingut i qualificació de la prova
10.1 El contingut i els criteris d’avaluació
de les proves específiques d’accés a les especialitats dels esports de muntanya i escalada,
es detallen en l’annex 10 del Decret 243/2003,
de 8 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums i es regulen les proves específiques
d’accés als títols de tècnic/tècnica d’esport
en les especialitats dels esports de muntanya
i escalada.
10.2 El contingut i els criteris d’avaluació
de les proves d’accés a les especialitats
d’esports d’hivern es detallen en l’annex 8
del Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel

qual s’estableixen els currículums i es regulen
les proves d’accés específiques dels títols de
tècnic d’esport en les disciplines dels esports
d’hivern.
10.3 El contingut i els criteris d’avaluació
de la prova especifica d’accés a l’especialitat
de futbol es detallen en l’annex 7 del Decret
281/2006, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen
els currículums de tècnic esportiu i tècnic
esportiu superior en futbol i futbol sala i es
regulen les proves d’accés específiques a
aquests ensenyaments.
10.4 En la qualificació final de les proves
s’utilitzaran els termes “apte” o “apta” i “no
apte” o “no apta”. Per obtenir la qualificació
d’apte o apta, les persones aspirants han de
superar les dues parts que formen la prova.
—11 Publicació dels resultats
Cada comissió avaluadora farà pública la data
de publicació dels resultats provisionals de la
qualificació, amb una antelació mínima de 48
hores, que en tot cas serà anterior a l’últim dia
de realització de la prova. Els resultats definitius
de la qualificació, un cop resoltes les possibles
reclamacions, constaran en una acta que es farà
pública a la pagina web i al tauler d’anuncis del
centre organitzador i, posteriorment, s’arxivarà
a la seu de les comissions avaluadores.
—12 Reclamacions
12.1 Les reclamacions contra la qualificació dels resultats provisionals s’han de
presentar, per escrit, al registre del centre on
s’hagi fet la inscripció a la prova, durant els
tres dies hàbils següents al de la publicació
d’aquests resultats. L’endemà del darrer dia
del termini de presentació de reclamacions, la
comissió avaluadora es reunirà per examinarles i resoldre-les i al dia hàbil següent publicarà
el resultat definitiu de la qualificació final de la
prova. De la reunió, se n’ha d’estendre l’acta
corresponent.
12.2 Al peu de la llista de publicació
dels resultats definitius s’indicarà el termini i
l’òrgan davant del qual es podrà presentar la
reclamació.
12.3 La persona interessada podrà reiterar
la seva reclamació davant la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per escrit, en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació dels
resultats definitius.
La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la resoldrà, amb
notificació a la persona interessada i enviarà
còpia al centre organitzador.
—13 Certificació de les proves
Les comissions avaluadores emetran un
certificat a cada aspirant que hagi obtingut la
qualificació d’apte o apta, on consti la data
de publicació de les qualificacions definitives
de la prova, segons el model que consta a
l’annex 4 d’aquesta Resolució.
—14 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es realitza la inscripció a la prova d’accés conservarà, durant
un període de tres mesos, la documentació
generada durant la realització de tot el procediment. Les actes de qualificació s’arxivaran
al centre organitzador.
—15 Tramesa de la documentació
En un termini màxim de 10 dies, a partir de
l’endemà de la publicació dels resultats de qua4903

lificacions definitives, el centre organitzador farà
arribar a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats una
còpia de les actes de qualificació i un resum
estadístic on hi consti el nombre de persones
inscrites, presentades i aptes.
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
d’aquesta Resolució 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, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 24 d’octubre de 2007
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

Annex 1
Lloc d’inscripció a la prova
centre organitzador

Codi: 25008467.
Denominació: Centre Públic de Tecnics Esportius dera Val d’Aran
Adreça: Ctra. Vielha s/n - Ed. Aubèrja Era
Garona.
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Codi postal: 25598.
Telèfon: 973.64.45.95.
Pàgina web: http://www.eteva.org.
Titularitat: centre públic.

Annex 2
Sol·licitud de realització de la prova específica
d’accés als ensenyaments de règim especial
de tècnic i tècnica d’esport
1. Dades personals: DNI o document equivalent d’identificació, nom i cognoms, data
de naixement, adreça, codi postal, municipi,
telèfon, adreça electrònica.
2. Documentació que s’adjunta: còpia del
DNI o document equivalent d’identificació,
certificat de reconeixement del grau de disminució, si escau.
3. Demano:
Que se m’admeti la inscripció a la prova
específica d’accés al (indicar si es tracta de
1r o 2n nivell) dels ensenyaments de règim
especial de tècnic/a d’esport en l’especialitat
(indiqueu l’especialitat), de la convocatòria
de 2008.
4. Declaració del pare, la mare, el/la tutor/a
o l’aspirant si és major d’edat:
(Nom i cognom), com a (pare, mare, tutor/a
o aspirant) declaro que són certes les dades
que faig constar en aquest document.
(Localitat i data)
(Signatura)
President/a de la comissió avaluadora

Full de disposicions i actes administratius

Annex 3
Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a l’efecte de les proves específiques
d’accés als ensenyaments de règim especial
que condueixen a l’obtenció de les titulacions
oficials de tècnic/a d’esport.
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi),
CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de
(mes) de (any), amb DNI (o document d’identificació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),
Exposo:
1. Que he fet la inscripció a les proves
específiques d’accés als ensenyaments de
règim especial d’esports que condueixen a
l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a
de l’especialitat esportiva de (indicar l’especialitat
esportiva) per a l’any (any).
2. Que tinc una disminució legalment
reconeguda.
3. Que adjunto a la sol·licitud els següents
documents:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent.
b) Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït
del Departament d’Acció Social i Ciutadania o
equivalent, i certificat d’un organisme acreditat
descriptiu de la disminució o trastorn.
Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en
compte a l’hora de fer la prova.
(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
President/a del tribunal avaluador
Annex 4
Certificat de superació de la prova de caràcter
específic per a l’accés al (indiqueu el nivell) dels
ensenyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport en l’especialitat de (indicar l’especialitat) (nom i cognoms) secretari/ària de la
comissió avaluadora de les proves específiques
d’accés al (indiqueu el nivell) dels ensenyaments
de règim especial de tècnic o tècnica d’esport
en l’especialitat (indiqueu l’especialitat) constituït al centre (nom del centre) de (indiqueu la
població), el (dia) de (mes) de (any)
Certifico
Que, el senyor/la senyora (nom i dos cognoms), amb DNI (número), ha obtingut la
qualificació d’apte/a, en la prova d’accés al
(indiqueu el nivell) de grau mitjà de tècnic o
tècnica d’esports en l’especialitat (indiqueu
l’especialitat), d’acord amb el que preveu la
Resolució (indiqueu la Resolució) de la Direcció
General d’Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitzats de la Generalitat de Catalunya
publicada en el DOGC núm. (indiqueu-lo) de
data (indiqueu-la) realitzada el (indiqueu el dia de
publicació de les qualificacions definitives).
I, perquè així consti, signo aquest certificat
amb el vist i plau del/ de la president/a de la
comissió avaluadora.
Població (indiqueu població), data (indiqueu
dia, mes i any)
El secretari/La secretària
(Signatura)
El president/la presidenta
(Firma)
Segell del centre
Certificat núm. (indiqueu el número)
(07.297.056)

RESOLUCION EDU/3266/2007, de 24 d’octobre, pera quau se convòquen, entar an 2008,
mantues espròves especifiques d’accès entàs
ensenhaments de regim especiau de tecnic o
tecnica d’espòrts des especialitats d’espòrts
de montanha e escalada, d’espòrts d’iuèrn e de
fotbòl ena Centre Públic de Tecnics Esportius
dera Val d’Aran.
Eth Decrèt 169/2002, d’11 de junh, qu’establís er ordenament generau des ensenhaments
de regim especiau qu’amien entàs titulacions
oficiaus de tecnic d’espòrt e tecnic superior
d’espòrt (DOGC num. 3660, de 19.6.2002).
Eth Decrèt 243/2003, de 8 d’octobre, peth
quau s’establissen es curriculums e se règlen
es espròves especifiques d’accès entàs títols
de tecnic o tecnica d’espòrt enes especialitats
des espòrts de montanha e escalada (DOGC
num. 3994, de 23.10.2003), exigís entà poder-i
accedir, ath delà dera titulacion corresponenta,
era superacion d’ua espròva especifica.
Eth Decrèt 281/2002, de 5 de noveme, peth
quau s’establissen es curriculums e se règlen
es espròves d’accès especifiques des títols de
tecnic o tecnica d’espòrt enes especialitats
de fotbòl e fotbòl sala (DOGC num. 4671, de
7.7.2006), exigís entà poder-i accedir, ath delà
dera titulacion corresponenta, era superacion
d’ua espròva especifica.
Eth Decrèt 281/2006, de 4 de junhsèga, peth
quau s’establissen es curriculums e se règlen
es espròves d’accès especifiques des títols
de tecnic o tecnica d’espòrt enes especialitats
de fotbòl e fotbòl sala (DOGC num. 4671, de
7.7.2006), exigís entà poder-i accedir, ath delà
dera titulacion corresponenta, era superacion
d’ua espròva especifica.
Eth dia 14 de deseme de 2006 se signèc er
Acòrdi de collaboracion enter era Generalitat
de Catalunya e eth Conselh Generau d’Aran,
relatiu ara gestion des ensenhaments de tecnic/
a d’espòrt e tecnic/a superior/a d’espòrt ena
Val d’Aran, era clausula tresau dera madeisha
prevé qu’era Direccion Generau d’Ensenhaments Professionaus, Activitats e Especializats
convocarà es espròves deth territòri d’Aran,
tamb era comunicacion prealabla deth Conselh
Generau d’Aran.
Plan qu’era superacion des espròves especifiques d’accès ei ua formalitat entà accedir
ad aguesti ensenhaments, e que correspon
ath Departament d’Educacion, reglar-ne era
aplicacion e era inspeccion.

Resòlvi:
—1 Convocatòria
1.1 Convocar es espròves especifiques
d’accès entath prumèr nivèu d’excursionisme
e entath dusau nivèu de montanha mieja, d’escalada, de devarada de barrancs e de nauta
montanha deth grad miei des ensenhaments
de regim especiau de tecnic o tecnica d’espòrt
enes especialitats des espòrts de montanha
e escalada.
1.2 Convocar es espròves especifiques
d’accès entath prumèr nivèu d’esquí aupin,
surf de nhèu e esquí de hons deth grad miei
des ensenhaments de regim especiau de
tecnic o tecnica d’espòrt enes especialitats
des espòrts d’iuèrn.
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1.3 Convocar era espròva especifica d’accès entath prumèr nivèu de fotbòl deth grad
miei des ensenhaments de regim especiau
de tecnic o tecnica d’espòrt ena especialitat
de fotbòl.
—2 Objectiu
Er objectiu d’aguestes espròves ei de
demostrar qu’es persones aspirantes possedissen era condicion fisica e es adreties
especifiques entà poder seguir eth cors tamb
aprofitament enes ensenhaments a que vòlen
accedir.
—3 Centre qu’organize es espròves
Es espròves les organize eth centre Centre
Public de Tecnics Esportius dera Val d’Aran,
es donades deth quau s’especifiquen en anèxe
1 d’aguesta Resolucion.
—4 Calendari de realizacion des espròves
4.1 Es espròves especifiques d’accès
de 1èr nivèu d’excursionisme, 2au nivèu de
montanha mieja, d’escalada e de devarada de
barrancs se desvoloparàn enter es dies 11 e
31 de març de 2008 e enter es dies 9 e 22
de seteme de 2008.
Era espròva especifica de 2au nivèu de nauta
montanha se desvoloparà enter es dies 11 e
31 de març de 2008.
4.2 Es espròves especifiques d’accès des
especialitats d’espòrts d’iuèrn se desvoloparàn
enter es dies 10 e 30 de març 2008 e enter
es dies 15 e 31 de deseme de 2008.
4.3 Era espròva especifica d’accès dera
especialitat de fotbòl se desvoloparà enter es
dies 11 e 21 de seteme de 2008.
4.4 Totes es espròves convocades se poiràn amiar a tèrme en ua o mès jornades, segon
eth nombre de persones aspirantes inscrites
e es condicions meteorologiques.
4.5 Eth lòc e eth calendari de presentacion
e realizacion des espròves se publicarà pendent eth periòde d’inscripcion ena pagina web
deth Conselh Generau d’Aran: http://www.
conselharan.org, e en tablèu d’anóncies e ena
pagina web deth centre organizaire http://www.
eteva.org.
4.6 Es comissions avaloradores corresponentes determinaràn es lòcs e es aspèctes
organizatius entara realizacion des espròves
e poiràn modificar es tempsi de referéncia
e cambiar eth plaçament dera espròva en
foncion des condicions meteorologiques e er
estat deth terren.
4.7 S’eth cas ère qu’es condicions meteorologiques o es condicions deth terren
non garantisquen era corrècta realizacion
des espròves o era obtenguda des objectius
previsti, es comissions avaloradores poiràn,
tamb era autorizacion prealabla dera Direccion d’Ensenhaments Professionaus, Artistics
e Especializats, establir un nau calendari de
realizacion des espròves. Eth nau calendari
se publicarà ena pagina web deth Conselh
Generau d’Aran: http://www.conselharan.org,
en tablèu d’anóncies e ena pagina web deth
centre organizaire http://www.eteva.org.
—5 Inscripcion entàs espròves
5.1 Era inscripcion entàs espròves entath
prumèr nivèu d’excursionisme, dusau nivèu de
montanha mieja, d’escalada e de devarada
de barrancs se realizarà enter es dies 19 de
hereuèr e 3 de març de 2008, toti dus includits,
e enter es dies 21 d’agost e 1 de seteme de
2008, toti dus includits.
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Era inscripcion entara espròva entath dusau
nivèu de nauta montanha se realizarà enter
es dies 19 de hereuèr e 3 de març de 2008.
5.2 Era inscripcion entàs espròves entàs
especialitats d’espòrts d’iuèrn se realizarà
enter es dies 3 e 14 de març de 2008 toti dus
includits e enter es dies 24 de noveme e 5 de
deseme de 2008, toti dus includits.
5.3 Era inscripcion entara espròva entara
especialitat de fotbòl se realizarà enter es
dies 21 d’agost e 1 de seteme de 2008, toti
dus includits.
5.4 Es impresi de sollicitud demoraràn
disponibles en centre organizaire.
5.5 Era sollicitud d’inscripcion, qu’aurà de
contier es donades especificades en anèxe 2
d’aguesta Resolucion, s’a de presentar, amassa tamb ua còpia deth document nacionau
d’identitat o document parièr d’identificacion,
en centre organizaire, en periòde d’inscripcion
establit.
5.6 Eth centre, devant dera documentacion presentada, harà publica en sòn tablèu
d’anóncies e ena pagina web, en prumèr dia
util posterior ara data de finalizacion dera inscripcion, era relacion de persones aspirantes
admetudes e excludides, en tot remercar es
motius d’exclusion.
5.7 Laguens eth cas qu’era encausa
d’exclusion sigue era manca de quauque document preceptiu, er interssat/era interessada
poirà presentar es documents que i manquen
pendent es tres dies utils seguents ara data de
publicacion dera lista provisionau d’admetudi
e excludits. S’açò non ac hè, s’entenerà que
renóncie ara sollicitud de realizacion dera
espròva.
5.8 Era relacion definitiva de persones
aspirantes admetudes e excludides se harà
publica, un dia dempús dera finalizacion deth
periòde de presentacion de documentacion,
ena pagina web e en tablèu d’anóncies deth
centre organizaire.
—6 Espròves d’accès de caractèr especific adaptades entàs persones qu’acrediten
invaliditats
6.1 Es persones tamb invaliditats que
requèren d’ua adaptacion dera espròva especifica d’accès as sues limitacions, qu’agen
era declaracion legau de diminucion, poiràn
sollicitar era adaptacion dera espròva e/o es
recorsi addicionaus de besonh entà desvolopar-la.
6.2 Es persones aspirantes an de presentar
era sollicitud per escrit consent tamb eth modèl
que se remèrque en anèxe 3 d’aguesta Resolucion, manada ara comission avaloradora dera
espròva pendent eth periòde d’inscripcion.
Ena sollicitud signada per aspirant, pair,
mair o era persona tutritz legau, s’ei menora
d’edat, cau adjúnher era documentacion que
seguís:
a) Fotocòpia deth document nacionau
d’identitat o document parièr d’identificacion.
b) Documentacion justificativa des encauses que motiven era peticion: certificat deth
CAD (Centre d’Atencion ath Andicapat) deth
Departament d’Accion Sociau e Ciutadania,
qu’assabente deth grad d’invaliditat, reconeishuda o document parièr, acompanhat,
s’ac cau, d’un certificat emetut per organisme
acreditat corresponent qu’assabente des
caractristiques dera invaliditat o tresvirament
que patís er aspirant.

6.3 Era comission avaloradora dera espròva determinarà, s’ac cau, es mesures o
recorsi addicionaus entà cadun des casi, e
n’assabentarà era persona interessada. En
tot cas, es adaptacions que se prepausen
auràn de respectar es aspèctes essenciaus
des objectius fixadi entà cadua des espròves
especifiques d’accès des desparières especialitats esportives.
—7 Accès des esportistes de naut nivèu
7.1 Consent tamb çò qu’establís en article
11 deth Decrèt 169/2002, d’11 de junh, peth
quau s’establís er ordenament generau des ensenhaments de regim especiau qu’amien entàs
titulacions oficiaus de tecnic d’espòrt e tecnic
superior d’espòrt, es persones qu’acrediten
era condicion d’esportista de naut nivèu dera
madeisha modalitat, disciplina o especialitat
esportiva e complissen es formalitats de titulacion, demoraràn exemptades de realizar era
espròva especifica d’accès. Aguest madeish
benefici lo poiràn aver es persones qu’acrediten
era condicion d’esportista de naut nivèu que
figuren enes listes qu’apròve semestraument
era presidéncia deth Conselh Catalan der
Espòrt, consent tamb er article 17 deth
Decrèt 337/2002, de 3 de deseme, sus eth
naut rendement esportiu (DOGC num. 3787,
de 23.12.2002), o es organs corresponents
de d’autes comunautats autonòmes, tamb
era sollicitud prealabla ara Direccion Generau
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e
Especializats.
7.2 Es persones aspirantes an de presentar era sollicitud per escrit consent tamb eth
modèl que se remèrque en paragraf 14.10.4.1
(anèxe 9E) dera Resolucion de 11 de junhsèga
de 2007, pera quau s’apròven es instruccions
entara organizacion e eth foncionament des
centres publics d’educacion segondària entath
cors 2007-2008 o era corresponenta ath cors
academic, manada ara Direccion Generau
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e
Especializats.
Ena sollicitud signada per aspirant, pair,
mair o era persona tutritz legau s’ei menora
d’edat, cau adjúnher era documentacion que
seguís:
a) Fotocòpia deth document nacionau
d’identitat o document parièr d’identificacion.
b) Documentacion qu’acredite era condicion
d’esportista de naut nivèu.
—8 Efèctes e validitat dera espròva
Era superacion des espròves especifiques
d’accès que se convòquen en aguesta Resolucion a ua validitat de 18 mesi e permet de
formalizar era matricula en quin centre autorizat que sigue qu’aufrisque es ensenhaments
corresponents, tostemp que s’acrediten en
moment de hèr era matricula es formalitats
que seguissen:
a) Entàs ensenhaments de prumèr nivèu:
Títol de graduat en educacion segondària
obligatòria o parièr, a efèctes academics, o aver
17 ans e dispausar deth certificat de superacion
dera espròva d’accès, de caractèr generau, a
tecnic d’espòrt e as formacions esportives de
nivèu 1 o certificat de superacion dera espròva
d’accès entà un cicle formatiu de grad miei de
formacion professionau especifica.
b) Entàs ensenhaments de dusau nivèu:
Certificat de superacion deth prumèr nivèu
dera especialitat corresponenta.
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—9 Comission avaloradora
9.1 Era Direccion Generau d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e Especializats
designarà, entàs espròves de cada especialitat,
es comissions avaloradores, qu’auràn era
foncion d’organizar-les e desvolopar-les, e que
vieràn compausades per:
a) Un/Ua president/a, que serà un/ua foncionari/ària deth Departament d’Educació, e
aurà era foncion de garantir-ne eth corrècte
desvolopament.
b) Un/Ua secretari/ària, qu’aurà era foncion
de hèr es actes deth desvolopament des espròves e certificar que seguissen çò qu’establís
aguesta Resolucion.
c) Un mendre de tres vocaus, que complisquen es formalitats de titulacion o certificacion
establits en Decrèt 243/2003, de 8 d’octobre,
ena modalitat de montanha e escalada; eth
Decrèt 281/2002, de 5 de noveme, ena modalitat d’espòrts d’iuèrn, e en Decrèt 281/2006,
de 4 de junhsèga, ena modalitat de fotbòl,
qu’auràn era foncion d’avalorar es actuacions
des persones aspirantes.
9.2 Era comission avaloradora poirà designar persones conselhères e personau de
supòrt que prenguen part ena organizacion
e eth contraròtle des espròves e posquen
aportar informacion pendent es tengudes
d’avaloracion.
9.3 Abantes deth començament dera espròva e pendent eth desvolopament, es membres
dera comission avaloradora poiràn comprovar
era identitat des persones aspirantes.
9.4 Tamb ua avança non pas inferiora a sèt
dies, envèrs eth moment de hèr es espròves,
se publicarà era composicion especifica de
cadua des comissions avaloradores en tablèu
d’anóncies deth centre, entàs efèctes de çò
que dispausen es articles 28 e 29 dera Lei
30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic
des administracions publiques e era procedura
administrativa comuna.
—10 Contengut e qualificacion dera espròva
10.1 Eth contengut e es critèris d’avaloracion des espròves d’accès as especialitats des
espòrts de montanha e escalada, se remèrquen
en anèxe 10 deth Decrèt 243/2003, de 8 d’octobre, peth quau s’establissen es curriculums e se
règlen es espròves especifiques d’accès entàs
títols de tecnic/a d’espòrt enes especialitats des
espòrts de montanha e escalada.
10.2 Eth contengut e es critèris d’avaloracion des espròves d’accès entàs especialitats d’espòrts d’iuèrn se remèrquen en anèxe
8 deth Decrèt 281/2002, de 5 de noveme,
peth quau s’establissen es curriculums e se
règlen es espròves d’accès especifiques des
títols de tecnic d’espòrt enes disciplines des
espòrts d’iuèrn.
10.3 Eth contengut e es critèris d’avaloracion dera espròva especifica d’accès ara
especialitat de fotbòl se remèrquen en anèxe
7 deth Decrèt 281/2006, de 4 de junhsèga,
peth quau s’establissen es curriculums de
tecnic esportiu e tecnic superior en fotbòl e
fotbòl sala e se règlen es espròves d’accès
especifiques ad aguesti ensenhaments.
10.4 Ena qualificacion finau des espròves
se tieràn es tèrmes “dable” o “dabla” e “non
dable” o “non dabla”. Entà obtier era qualificacion de dable o dabla, es persones aspirantes
an de despassar es dues parts que formen
era espròva.

Full de disposicions i actes administratius

—11 Publicacion des resultats
Cada comission avaloradora harà publica era data de publicacion des resultats
provisionaus dera qualificacion, tamb ua
anticipacion mendre de 48 ores, qu’en tot
cas serà anteriora ath darrèr dia de realizacion dera espròva. Es resultats definitius
dera qualificacion, un viatge resolvudes es
possibles reclamacions, figuraràn en ua acta
que se harà publica ena pagina web e en
tablèu d’anóncies deth centre organizaire e,
posteriorament, s’archivarà ena sedença des
comissions avaloradores.
—12 Reclamacions
12.1 Es reclamacions contra era qualificacion des resultats provisionaus s’an de
presentar, per escrit, en registre deth centre
a on s’age hèt era inscripcion entara espròva,
pendent es tres dies utils seguents ath dera
publicacion d’aguesti resultats. Londeman
deth darrèr dia deth tèrme de presentacion
de reclamacions, era comission avaloradora
s’amassarà entà campar-les e resolver-les e
a londeman deth dia util seguent publicarà eth
resultat definitiu dera qualificacion finau dera
espròva. Dera amassada, se n’a de hèr era
acta corresponenta.
12.2 Ath pè dera lista de publicacion des
resultats definitius s’i remercarà eth tèrme e
er organ devant de quin se poirà presentar
era reclamacion.
12.3 Era persona interessada poirà recaucar era sua reclamacion devant era Direccion
Generau d’Ensenhaments Professionaus,
Artistics e Especializats per escrit, en tèrme de
dètz dies utils a compdar de londeman dera
publicacion des resultats definitius.
Era Direccion Generau d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e Especializats la resolverà,
tamb notificacion ara persona interessada e
manarà còpia ath centre organizaire.
—13 Certificacion des espròves
Es comissions avaloradores emeteràn un
certificat entà cada aspirant qu’age obtengut
era qualificacion de dable o dabla, a on figure
era data de publicacion des qualificacions
definitives dera espròva, segon eth modèl que
figure en anèxe 4 d’aguesta Resolucion.
—14 Sauva dera documentacion
Era direccion deth centre a on se hè era
inscripcion entara espròva d’accès sauvarà,
pendent un periòde de tres mesi, era documentacion generada pendent era realizacion
de tot eth procèssus. Es actes de qualificacion
s’archivaràn en centre organizaire.
—15 Mandadís dera documentacion
En un tèrme maximum de 10 dies, a
compdar de londeman dera publicacion des
resultats de qualificacions definitives, eth
centre organizaire harà arribar ara Direccion
Generau d’Ensenhaments Professionaus,
Artistics e Especializats ua còpia des actes
de qualificacion e un resumit estadistic a on
i figure eth nombre de persones inscrites,
presentades e dables.
Contra aguesta Resolucion, que non agote pas
era via administrativa, es persones interessades
pòden interpausar apèl devant eth conselhèr
d’Educion, en tèrme d’un mes a compdar de
londeman dera publicacion d’aguesta Resolucion
en DOGC, segon çò que dispausen es articles
114 e 115 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme,
de regim juridic des administracions publiques e

dera procedura administrativa comuna, o quin
aute apèl que considèren convenable entara
defensa des sòns interèsi.
Barcelona, 24 d’octobre de 2007
Josep Francí i Carreté
Director generau d’Ensenhaments
Professionaus, Artistics e Especializats
Anèxe 1
Lòc d’inscripcion entara espròva
centre organizaire

Còdi: 25008467
Aperament: Centre Públic de Tecnics Esportius
dera Val d’Aran.
Adreça: Ctra. Vielha s/n - Ed. Aubèrja Era
Garona
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Còdi postau: 25598.
Telefon: 973 64.45.95.
Pagina web: http://www.eteva.org.
Titularitat: centre public.

Expausi:
1. Qu’è hèt era inscripcion entàs espròves
especifiques d’accès entàs ensenhaments
de regim especiau d’espòrts qu’amien entara
obtenguda des titulacions oficiaus de tecnic/a
dera especialitat esportiva de (remercar era
especialitat esportiva) entar an (an).
2. Qu’è ua diminucion legaument reconeishuda.
3. Qu’adjunhi ara sollicitud es documents
que seguissen:
a) Fotocòpia deth DNI o document d’identificacion parièr.
b) Certificat deth Centre d’Atencion ath
Andicapat (CAD) deth Departament d’Accion
Sociau e Ciutadania o parièr, e certificat d’un
organisme acreditat descriptiu dera diminucion
o tresvirament.
Demani:
Qu’aguesta circonstància s’age present ara
ora de hèr era espròva.
(Poblacion), (dia) de (mes) de (an).
(Signatura)
President/a deth tribunau avalorador
Anèxe 4

Anèxe 2
Sollicitud de realizacion dera espròva especifica d’accès entàs ensenhaments de regim
especiau de tecnic e tecnica d’espòrt.
1. Donades personaus: DNI o document
parièr d’identificacion, nòm e cognòms, data
de neishença, adreça, còdi postau, municipi,
telefon, adreça electronica.
2. Documentacion que s’adjunh: còpia
deth DNI o document parièr d’identificacion,
certificat de reconeishement deth grad de
diminucion, se n’ei eth besonh.
3. Demani:
Que se m’admete era inscripcion entara
espròva especifica d’accès entath (remercar se
se sage de 1èr o 2au nivèu) des ensenhaments
de regim especiau de tecnic/a d’espòrt ena
especialitat (remercatz era especialitat), dera
convocatòria de 2008.
4. Declaracion deth pair, era mair, eth/era
tutor/tutritz o deth/dera aspirant/a s’ei major
d’edat:
(Nòm e cognòm), coma (pair, mair, tutor/
tutritz o aspirant/a) declari que son vertat
es donades que hèsqui figurar em aguest
document.
(Localitat e data)
(Signatura)
President/a dera comission avaloradora
Anèxe 3
Sollicitud de reconeishement de besonhs
especifics entàs espròves especifiques d’accès entàs ensenhaments de regim especiau
qu’amien entara obtenguda des titulacions
oficiaus de tecnic/a d’espòrt.
(Nòm e cognòms), tamb demorança en
carrèr (nòm deth carrèr e num.), municipi
(nòm deth municipi), CP (num. Còdi postau),
neishut/da eth (dia) de (mes) de (an), tamb DNI
(o document d’identificacion parièr) (num.) e
telefon (num.).
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Certificat de superacion dera espròva de caractèr especific entar accès ath (remercatz eth
nivèu) des ensenhaments de regim especiau
de tecnic o tecnica d’espòrt ena especialitat
de (remercar era especialitat) (nòm e cognòms)
secretari/ària des ensenhaments de regim
especiau de tecnic o tecnica d’espòrt ena especialitat (remercatz era especialitat) constituït
en centre (nòm deth centre) de (remercatz era
poblacion), eth (dia) de (mes) de (an)
Certifiqui
Que, eth senhor/era senhora (nòm e dus
cognòms) tamb DNI (numèro), a obtengut era
qualificacion de dable/a, ena espròva d’accès
en (remercatz eth nivèu) de grad miei de tecnic
o tecnica d’espòrts ena especialitat (remercatz
era especialitat), consent tamb çò que prevé
era Resolucion (remercatz era Resolucion)
dera Direccion Generau d’Ensenhaments
Professionaus, Artistics e Especializats dera
Generalitat de Catalunya publicada en DOGC
num. (remercatz-lo) de data (remercatz.-la)
realizada eth (remercatz eth dia de publicacion
des qualificacions definitives).
E, entà qu’atau figure, signi aguest certificat
tamb eth liejut e aprovat deth/dera president/a
dera comission avaloradora.
Poblacion (remercatz poblacion), data (remercatz dia, mes e an)
Eth secretari/Era secretària
(Signatura)
Eth president/era presidenta
(Signatura)
Sagèth deth centre
Certificat num. (remercatz eth numèro)
(07.297.056)

RESOLUCIÓ EDU/3267/2007, de 23 d’octubre, per la qual es convoquen diverses proves
específiques d’accés als ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
de les especialitats d’atletisme, de bàsquet,
de handbol, de futbol i futbol sala, d’esports
d’hivern i de muntanya i escalada.

Núm. 1161

El Decret 169/2002, d’11 de juny, estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de
règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport (DOGC núm. 3660, de
19.6.2002).
El Reial decret 254/2004, de 13 de febrer, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic o tècnica
d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport
en atletisme, s’aproven els ensenyaments
comuns corresponents i es regulen les proves
d’accés a aquests ensenyaments (BOE núm.
61, d’11.3.2004), exigeix per poder accedir-hi,
a més de la titulació corresponent, la superació
d’una prova específica.
El Reial decret 234/2005, de 4 de març, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic o tècnica
d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport
en bàsquet, s’aproven els ensenyaments comuns corresponents i es regulen les proves i
els requisits d’accés a aquests ensenyaments
(BOE núm. 73, de 26.3.2005), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació corresponent,
la superació d’una prova específica.
El Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual
s’estableixen els currículums i es regulen les
proves d’accés específiques dels títols de
tècnic o tècnica d’esport en les especialitats
de futbol i futbol sala (DOGC núm. 4671, de
7.7.2006), exigeix per poder accedir-hi, a més
a més de la titulació corresponent, la superació
d’una prova específica.
El Reial decret 361/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableixen els títols de tècnic o tècnica
d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport
en handbol, s’aproven els corresponents ensenyaments comuns i es regulen les proves
d’accés a aquests ensenyaments (BOE núm.
71, de 23.3.2004), exigeix per poder accedir-hi,
a més de la titulació corresponent, la superació
d’una prova específica.
El Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regulen
les proves d’accés específiques dels títols de
tècnic o tècnica d’esport en les disciplines
dels esports d’hivern (DOGC núm. 3764, de
19.11.2002), exigeix per poder accedir-hi, a
més de la titulació corresponent, la superació
d’una prova específica.
El Decret 243/2003, de 8 d’octubre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regulen
les proves d’accés específiques dels títols de
tècnic o tècnica d’esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada (DOGC
núm. 3994, de 23.10.2003), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació corresponent,
la superació d’una prova específica.
Atès que la superació de les proves específiques d’accés és un requisit per accedir
a aquests ensenyaments i que correspon al
Departament d’Educació regular-ne l’aplicació
i la inspecció,
Resolc:
—1 Convocatòria
1.1 Es convoquen les proves específiques
d’accés al primer nivell d’atletisme, del grau
mitjà dels ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport en l’especialitat
d’atletisme.

1.2 Es convoquen les proves específiques
d’accés al primer nivell de bàsquet, del grau
mitjà dels ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport de l’especialitat
de bàsquet.
1.3 Es convoquen les proves específiques
d’accés al primer nivell de futbol i futbol sala,
del grau mitjà dels ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport de les
especialitats de futbol i futbol sala.
1.4 Es convoquen les proves específiques
d’accés al primer nivell d’handbol, del grau
mitjà dels ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport de l’especialitat
d’handbol.
1.5 Es convoquen les proves específiques
d’accés al primer nivell d’esquí alpí, d’esquí
de fons i de surf de neu, del grau mitjà dels
ensenyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d’esport de les especialitats d’esports
d’hivern.
1.6 Es convoquen les proves específiques
d’accés al primer nivell d’excursionisme i al
segon nivell d’alta muntanya, de descens de
barrancs, d’escalada i de muntanya mitjana,
del grau mitjà dels ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport de les
especialitats de muntanya i escalada.
—2 Objectiu
L’objectiu d’aquestes proves és demostrar
que les persones aspirants posseeixen la
condició física i les destreses específiques per
poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què volen accedir.
—3 Calendari i lloc de realització de les
proves
3.1 Convocatòria ordinària.
3.1.1 Especialitats d’atletisme, bàsquet,
futbol, futbol sala i handbol:
Les proves específiques d’accés al primer
nivell d’atletisme, bàsquet, futbol, futbol sala
i handbol es desenvoluparan entre els dies 2
i 20 de juny de 2008.
3.1.2 Especialitats d’esports d’hivern:
La prova específica d’accés al primer nivell
d’esquí de fons es desenvoluparà entre els
dies 9 i 17 de febrer de 2008.
Les proves específiques d’accés al primer
nivell d’esquí alpí i surf de neu es desenvoluparan en dos períodes: el primer període
entre els dies 10 i 28 de març de 2008 i el
segon període entre els dies 15 de desembre
de 2007 i 18 de gener de 2009.
3.1.3 Especialitats de muntanya i escalada:
Les proves específiques d’accés de primer
nivell d’excursionisme es desenvoluparan en
dos períodes: el primer període entre els dies
15 i 25 de gener de 2008 i el segon període
entre els dies 2 i 20 de juny de 2008.
Les proves específiques d’accés al segon
nivell d’escalada, segon nivell de muntanya
mitjana i segon nivell de descens de barrancs
es desenvoluparan entre els dies 2 i 20 de
juny de 2008.
Les proves específiques d’accés al segon
nivell d’alta muntanya es desenvoluparan entre
els dies 15 i 25 de gener de 2008.
3.2 Convocatòria d’incidències.
3.2.1 Les persones inscrites que no hagin
pogut presentar-se a la prova per causes
alienes a la seva voluntat, i que acreditin documentalment aquesta circumstància, podran
presentar-se a la convocatòria d’incidències,
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davant del tribunal avaluador que hagi estat
determinat a tal efecte, en les següents dates
per les especialitats que es relacionen:
Especialitats d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i handbol:
La convocatòria d’incidències de les proves
específiques d’accés al primer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol, futbol sala i handbol
es desenvoluparan entre els dies 1 i 10 de
setembre de 2008.
3.2.2 La sol·licitud per ser admès/admesa a
la convocatòria d’incidències s’ha de presentar
al centre on s’ha inscrit l’aspirant, dins del
període de reclamació contra la qualificació
dels resultats provisionals de la convocatòria
ordinària.
El tribunal avaluador on està inscrita la
persona aspirant examinarà les sol·licituds,
determinarà si considera l’absència justificada i,
no més tard del dia de publicació dels resultats
definitius de la qualificació, publicarà al tauler
d’anuncis i a la pagina web del centre, la relació
de persones aspirants admeses i excloses
indicant, si escau, la data i el lloc assignat on
s’haurà d’anar a fer la prova.
3.3 Totes les proves convocades es podran
dur a terme en una o més jornades, segons el
nombre de persones aspirants inscrites i les
condicions meteorològiques.
3.4 El lloc i el calendari de presentació i
realització de les proves, de la convocatòria
ordinària i de la convocatòria d’incidències,
es publicarà als taulers d’anuncis i a les
pàgines web dels centres d’inscripció per
a cada una de les proves, que es detallen
en l’annex 1 d’aquesta Resolució, tres dies
abans de finalitzar el període d’inscripció a les
proves, per a totes les especialitats esportives
convocades.
3.5 Els tribunals avaluadors corresponents determinaran els llocs i els aspectes
organitzatius per la realització de les proves
i podran modificar els temps de referència i
canviar l’emplaçament de les proves en funció
de les condicions meteorològiques i l’estat
del terreny.
3.6 En el cas que les condicions meteorològiques o les condicions del terreny no
garanteixin la correcta realització de les proves
o l’assoliment dels objectius previstos, els tribunals avaluadors podran, prèvia autorització
de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, establir un
nou calendari de realització de les proves. El
nou calendari es publicarà als taulers d’anuncis
i a les pàgines web dels centres d’inscripció
corresponents a cada una de les proves.
—4 Inscripció a les proves
4.1 Especialitats d’atletisme, bàsquet,
futbol, futbol sala i handbol:
La inscripció a les proves específiques
d’accés al primer nivell d’atletisme, bàsquet,
futbol, futbol sala i handbol es realitzarà entre
els dies 5 i 23 de maig de 2008, ambdós
inclosos.
4.2 Especialitats d’esports d’hivern:
La inscripció a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí de fons es realitzarà
entre els dies 8 de gener i 1 de febrer de
2008, ambdós inclosos.
La inscripció a les proves específiques
d’accés al primer nivell d’esquí alpí i surf de
neu es realitzarà, pel primer període entre els
dies 11 febrer i 3 de març de 2008, ambdós
inclosos i, pel segon període entre els dies
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12 novembre i el 5 de desembre de 2008,
ambdós inclosos.
4.3 Especialitats de muntanya i escalada.
La inscripció a les proves específiques d’accés al primer nivell d’excursionisme, pel primer
període es realitzarà entre els dies 3 de desembre de 2007 i 8 de gener de 2008, ambdós
inclosos, i pel segon període entre els dies 5 i
23 de maig de 2008, ambdós inclosos.
La inscripció a les proves de segon nivell
d’escalada, segon nivell de muntanya mitjana
i segon nivell de descens de barrancs es realitzarà entre els dies 5 i 23 de maig de 2008,
ambdós inclosos.
La inscripció a la prova de segon nivell
d’alta muntanya es realitzarà entre els dies 3
de desembre de 2007 i 8 de gener de 2008,
ambdós inclosos.
4.4 La inscripció a la prova es podrà realitzar en els centres corresponents a cada especialitat esportiva, detallats a l’annex 1 d’aquesta
Resolució. Els impresos de sol·licitud estaran
disponibles en aquests centres i a la pàgina
web del Departament d’Educació: http://www.
gencat.net/educacio. També es podrà realitzar
la inscripció per qualsevol dels mitjans que
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Quan la sol·licitud es presenti en una oficina
de correus, s’haurà de fer en sobre obert, per
tal que sigui datada i segellada pel funcionari
de correus abans de ser certificada.
4.5 Si la sol·licitud s’obté a través d’Internet, cal tenir present que consta d’un joc
de tres còpies, de les quals no se n’ha de fer
còpia atès que cada sol·licitud té un número
de referència diferenciat.
4.6 La inscripció a la prova estarà subjecta
a l’abonament del preu públic corresponent.
El pagament d’aquest preu s’ha d’efectuar
en qualsevol de les oficines de “la Caixa” o
la Caixa de Catalunya, les quals, mitjançant
transacció RIN, validaran mecànicament l’imprès de sol·licitud i hi estamparan el segell de
l’entitat, de manera que la persona interessada,
amb el full que li correspon, pugui acreditarne l’abonament. El pagament també podrà
realitzar-se a través dels caixers de ServiCaixa.
La manca de pagament o l’abonament fora
de termini en determinarà l’exclusió de la
persona aspirant.
4.7 La sol·licitud d’inscripció haurà d’anar
acompanyada de la següent documentació:
En tots els casos:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Justificant de l’abonament del preu públic
corresponent.
Segons les condicions de la persona
aspirant:
c) Document justificatiu de bonificació o
exempció del preu públic.
4.8 El llistat de persones admeses i excloses de les especialitats convocades, amb
indicació de les causes en cas d’exclusió, es
publicarà als taulers d’anuncis i a les pàgines
web dels centres que es detallen a l’annex 1
d’aquesta Resolució, corresponents a cada
especialitat esportiva.
4.9 La data de publicació del llistat de persones admeses i excloses de les especialitats
convocades, amb indicació de les causes en
cas d’exclusió, es farà pública:

4.9.1 Per a les proves específiques d’accés
al primer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i handbol, el dia 26 de maig de
2008.
4.9.2 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí de fons, el dia 4 de
febrer de 2008.
4.9.3 Per a les proves específiques d’accés
al primer nivell d’esquí alpí i surf de neu, el
dia 4 de març de 2008, pel primer període
i el dia 10 de desembre de 2008, pel segon
període.
4.9.4 Per a les proves específiques d’accés
al primer nivell d’excursionisme el dia 9 de
gener de 2008, pel primer període i el dia 26
de maig de 2008, pel segon període.
4.9.5 Per a les proves específiques d’accés
al segon nivell d’escalada, segon nivell de
muntanya mitjana i segon nivell de descens de
barrancs el dia 26 de maig de 2008.
4.9.6 Per la prova específica d’accés al
segon nivell d’alta muntanya el dia 9 de gener
de 2008.
4.10 En cas que el motiu d’exclusió
sigui la manca d’algun document preceptiu,
la persona interessada podrà presentar els
documents que hi manquin durant els tres
dies hàbils següents al de la publicació de la
llista provisional d’admesos. En cas que no ho
faci, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud
de realització de la prova.
4.11 La relació definitiva de les persones aspirants admeses i excloses es farà
pública:
4.11.1 Per a les proves específiques
d’accés al primer nivell d’atletisme, bàsquet,
futbol, futbol sala i handbol, el dia 30 de maig
de 2008.
4.11.2 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’esquí de fons, el dia 8 de
febrer de 2008.
4.11.3 Per a les proves específiques
d’accés al primer nivell d’esquí alpí i surf de
neu, el dia 10 de març de 2008, pel primer
període i el dia 14 de desembre de 2008, pel
segon període.
4.11.4 Per a les proves específiques d’accés al primer nivell d’excursionisme el dia 14
de gener de 2008, pel primer període i el dia
30 de maig de 2008, pel segon període.
4.11.5 Per a les proves específiques d’accés al segon nivell d’escalada, segon nivell de
muntanya mitjana i segon nivell descens de
barrancs el dia 30 de maig de 2008.
4.11.6 Per la prova específica d’accés al
segon nivell d’alta muntanya, el dia 14 de
gener de 2008.
—5 Proves d’accés de caràcter específic
adaptades a les persones que acreditin discapacitats
5.1 Les persones amb discapacitats que
requereixin d’una adaptació de la prova específica d’accés a les seves limitacions, que
tinguin la declaració legal de disminució, podran
sol·licitar l’adaptació de la prova i/o els recursos
addicionals necessaris per desenvolupar-la.
5.2 Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit d’acord amb el
model que es detalla a l’annex 2 d’aquesta
Resolució, adreçada al tribunal avaluador de
la prova durant el període d’inscripció.
A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal, si és menor
d’edat, cal adjuntar la següent documentació:
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a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació justificativa de les causes
que motiven la petició: certificat del CAD
(Centre d’Atenció al Disminuït) del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, que informi del grau
de discapacitat reconeguda o document equivalent, acompanyat, si escau, d’un certificat
emès per l’organisme acreditat corresponent
que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix l’aspirant.
5.3 El tribunal avaluador de la prova determinarà, si escau, les mesures o recursos
addicionals per a cadascun dels casos, i
n’informarà a la persona interessada. En tot
cas, les adaptacions que es proposin hauran
de respectar els aspectes essencials dels
objectius fixat per a cada una de les proves
específiques d’accés de les diferents especialitats esportives.
—6 Accés dels esportistes d’alt nivell
6.1 D’acord amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 169/2002, d’11 de juny, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic
superior d’esport, les persones que acreditin la
condició d’esportista d’alt nivell de la mateixa
modalitat, disciplina o especialitat esportiva i
compleixin els requisits de titulació, estaran
exemptes de realitzar la prova específica d’accés. Aquest mateix benefici el podran tenir les
persones que acreditin la condició d’esportista
d’alt nivell que figurin a les llistes que aprova
semestralment la presidència del Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’article 17 del
Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre
l’alt rendiment esportiu (DOGC núm. 3787, de
23.12.2002), o els òrgans corresponents d’altres comunitats autònomes, amb la sol·licitud
prèvia a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats.
6.2 Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per escrit d’acord amb el model
que es detalla en la Resolució d’11 de juliol de
2007, per la qual s’aproven les instruccions per
a l’organització i el funcionament dels centres
educatius públics d’educació secundària per
al curs 2007-2008, adreçada a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitzats.
A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare,
mare o la persona tutora legal si és menor
d’edat, cal adjuntar la següent documentació:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació que acrediti la condició
d’esportista d’alt nivell.
—7 Efectes i validesa de la prova
La superació de les proves específiques
d’accés que es convoquen en aquesta
Resolució té una validesa de 18 mesos i
permet formalitzar la matrícula en qualsevol
centre autoritzat que ofereixi els ensenyaments
corresponents, sempre que s’acreditin en el
moment de realitzar la matrícula els requisits
següents:
a) Per als ensenyaments de primer nivell:
Títol de graduat en educació secundària
obligatòria o equivalent, a efectes acadèmics,
o tenir 17 anys i disposar del certificat de superació de la prova d’accés de caràcter general
a tècnic d’esport i a les formacions esportives
de nivell 1 o equivalent.
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b) Per als ensenyaments de segon nivell:
Certificat de superació del primer nivell de
l’especialitat corresponent.
—8 Tribunal avaluador
8.1 La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats designarà, per a les proves de cada especialitat,
els tribunals avaluadors.
8.2 La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats designarà, per a les proves de cada especialitat,
els tribunals avaluadors que atendran la
convocatòria d’incidències, d’entre els
que estan nomenats per a la convocatòria
ordinària.
8.3 Els tribunals avaluadors, que tindran la
funció d’organitzar les proves i desenvoluparles, estaran formats per:
a) Un/a president/a, que serà un/a funcionari/ària del Departament d’Educació, que
tindrà la funció de garantir-ne el correcte
desenvolupament.
b) Un/a secretari/ària, que serà un/a funcionari/ària de la Generalitat de Catalunya,
que tindrà la funció d’estendre les actes del
desenvolupament de les proves i certificar que
s’ajusten al que estableix aquesta Resolució i
a la normativa reguladora.
c) Un mínim de tres vocals, que compleixin els requisits de titulació o certificació
establerts en la normativa corresponent per
a cada especialitat esportiva, que tindran la
funció de valorar les actuacions de les persones aspirants: Reial decret 254/2004, de
13 de febrer, per a l’especialitat d’atletisme,
Reial decret 234/2005, de 4 de març, per a
l’especialitat de bàsquet, Decret 281/2006,
de 4 de juliol, per a les especialitats de futbol
i futbol sala, Reial decret 361/2004, de 5 de
març, per a l’especialitat d’handbol, Decret
281/2002, de 5 de novembre, per a les especialitats d’esports d’hivern i Decret 243/2003,
de 8 d’octubre, per a les especialitats de
muntanya i escalada.
8.4 El tribunal avaluador podrà designar
persones assessores i personal de suport que
participin en l’organització, el control i la realització de les proves i puguin aportar informació
durant les sessions d’avaluació.
8.5 Per regular la indemnització corresponent al personal que depèn del Departament
d’Educació, els tribunals estaran inclosos dins
la categoria tercera, als efectes que preveu el
Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modificació del Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de
regularització i actualització d’indemnitzacions
per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya,
i de revisió dels imports de determinades
indemnitzacions.
8.6 Abans de l’inici de la prova i durant el
desenvolupament, els membres del Tribunal
avaluador podran comprovar la identitat de
les persones aspirants.
8.7 Amb una antelació no inferior a
deu dies, respecte el moment de fer les
proves, es publicarà al tauler d’anuncis i a
les pàgines web dels centres d’inscripció
a les diferents especialitats esportives, que
es detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució,
la composició específica de cadascun dels
tribunals avaluadors als efectes del que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment
administratiu comú.

—9 Contingut i qualificació de la prova
9.1 El contingut i els criteris d’avaluació
de la prova específica d’accés de l’especialitat
d’atletisme es detalla en l’annex 2 del Reial
decret 254/2004, de 13 de febrer, pel qual
s’estableixen els títols de tècnic o tècnica
d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport
en atletisme, s’aproven els corresponents
ensenyaments comuns i es regulen les proves
d’accés a aquests ensenyaments.
9.2 El contingut i els criteris d’avaluació de
la prova específica d’accés de l’especialitat de
bàsquet es detalla en l’annex 2 del Reial decret
234/2005, de 4 de març, pel qual s’estableixen
els títols de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o
tècnica superior d’esport en bàsquet, s’aproven els corresponents ensenyaments comuns
i es regulen les proves i els requisits d’accés
a aquests ensenyaments.
9.3 El contingut i els criteris d’avaluació
de les proves específiques d’accés a les especialitats de futbol i futbol sala es detallen en
l’annex 7 Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel
qual s’estableixen els currículums i es regulen
les proves d’accés específiques dels títols de
tècnic o tècnica d’esport en les especialitats
de futbol i futbol sala.
9.4 El contingut i els criteris d’avaluació
de la prova específica d’accés a l’especialitat
d’handbol es detallen en l’annex 2 del Reial
decret 361/2004, de 5 de març, pel qual
s’estableixen els títols de tècnic o tècnica
d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport
en handbol, s’aproven els corresponents ensenyaments comuns i es regulen les proves
d’accés a aquests ensenyaments.
9.5 El contingut i els criteris d’avaluació de
les proves específiques d’accés de les especialitats d’esports d’hivern es detallen en l’annex
8 del Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regulen
les proves d’accés específiques dels títols de
tècnic o tècnica d’esport en les disciplines dels
esports d’hivern
9.6 El contingut i els criteris d’avaluació
de les proves específiques d’accés a les
especialitats de muntanya i escalada, es
detallen en l’annex 10 del Decret 243/2003,
de 8 d’octubre, pel qual s’estableixen els
currículums i es regulen les proves d’accés
específiques dels títols de tècnic o tècnica
d’esport en les especialitats dels esports de
muntanya i escalada.
9.7 En la qualificació final de les proves
s’utilitzaran els termes “apte o apta” i “no apte
o no apta”. Per obtenir la qualificació d’apte o
apta, les persones aspirants han de superar
les dues parts que formen la prova.
—10 Publicació dels resultats
10.1 Cada tribunal avaluador farà públic
un preavís que indicarà la data de publicació
dels resultats provisionals de la qualificació.
Entre el preavís i la data de publicació dels
resultats hi ha d’haver una antelació mínima
de 48 hores. El preavís es farà públic no més
tard de les dates següents:
10.1.1 Per a les proves específiques d’accés al primer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i handbol, no més tard del dia 27
de juny de 2008.
10.1.2 Per a la prova específica d’accés al
primer nivell d’esquí de fons, no més tard del
dia 18 de febrer de 2008.
10.1.3 Per a les proves específiques d’accés al primer nivell d’esquí alpí i surf de neu,
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no més tard del dia 31 de març de 2008, pel
primer període, i no més tard del dia 19 de
gener de 2009, pel segon període.
10.1.4 Per a les proves específiques d’accés al primer nivell d’excursionisme no més
tard del dia 21 de gener de 2008, pel primer
període, i no més tard del dia 25 de juny de
2008, pel segon període.
10.1.5 Per a les proves específiques d’accés al segon nivell d’escalada, segon nivell de
muntanya mitjana i segon nivell de descens
de barrancs no més tard del dia 30 de juny
de 2008.
10.1.6 Per a la prova específica d’accés al
segon nivell d’alta muntanya no més tard del
dia 28 de gener de 2008
10.2 Els resultats definitius de la qualificació, un cop resoltes les possibles reclamacions, constaran en una acta que es farà
pública al tauler d’anuncis i a les pàgines
web dels centres d’inscripció a les diferents
especialitats esportives, que es detallen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, no més tard
de les següents dates, per a cada una de les
especialitats convocades:
10.2.1 Per a la prova específica d’accés
al primer nivell d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i handbol, no més tard del dia 1
de juliol de 2008.
10.2.2 Per a les proves específiques d’accés al primer nivell d’esquí de fons, no més
tard del dia 25 de febrer de 2008.
10.2.3 Per a les proves específiques d’accés al primer nivell d’esquí alpí i surf de neu, no
més tard del dia 7 d’abril de 2008, pel primer
període, i no més tard del dia 26 de gener de
2009, pel segon període.
10.2.4 Per a les proves específiques d’accés al primer nivell d’excursionisme no més
tard del dia 4 de febrer de 2008, pel primer
període, i no més tard del dia 1 de juliol de
2008, pel segon període.
10.2.5 Per a les proves específiques
d’accés al segon nivell d’escalada, segon
nivell de muntanya mitjana i segon nivell de
descens de barrancs no més tard del dia 1
de juliol de 2008.
10.2.6 Per a la prova específica al segon
nivell d’alta muntanya no més tard del dia 4
de febrer de 2008.
Posteriorment, s’arxivarà a les seus dels
tribunals avaluadors corresponents a cada
especialitat esportiva.
—11 Reclamacions
11.1 Les reclamacions contra la qualificació dels resultats provisionals s’han de
presentar, per escrit, al registre del centre on
s’hagi fet la inscripció a la prova, durant els
tres dies hàbils següents al de la publicació
d’aquests resultats. L’endemà del darrer dia
del termini de presentació de reclamacions, el
tribunal avaluador es reunirà per examinar-les
i resoldre-les i al dia hàbil següent publicarà
el resultat definitiu de la qualificació final de
la prova i ho notificarà a la persona interessada. De la reunió, se n’ha d’estendre l’acta
corresponent.
11.2 Al peu de la llista de la publicació
dels resultats definitius s’indicarà el termini
i l’òrgan davant del qual es podrà reiterar la
reclamació.
11.3 La persona interessada podrà presentar una segona reclamació contra el procés,
davant la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats, per
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escrit, en el termini de deu dies hàbils a partir
de l’endemà de la publicació dels resultats
definitius.
11.4 La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats la resoldrà, amb notificació a la persona interessada i
enviarà còpia a la seu del tribunal avaluador.
—12 Certificació de les proves
Els tribunals avaluadors emetran un certificat
a cada persona aspirant que hagi obtingut la
qualificació d’apte o apta, on consti la data
de publicació de les qualificacions definitives
de la prova.
—13 Conservació de la documentació
Les seus dels tribunals avaluadors de les
proves conservaran, durant un període de tres
mesos, la documentació generada durant la
realització de tot el procediment i n’arxivarà
les actes de qualificació.
—14 Tramesa de la documentació
Les seus dels tribunals avaluadors de les
proves, en un termini de deu dies hàbils a partir
de l’endemà de la publicació dels resultats
de les qualificacions definitives, faran arribar
una còpia de les actes de qualificació i un
resum estadístic dels resultats de les proves,
on hi consti el nombre de persones inscrites,
presentades i aptes.
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, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 23 d’octubre de 2007
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats
Annex 1
Codi: 17005704.
Denominació: IES Abat Oliba.
Adreça: ctra. Barcelona, 57.
Municipi: Ripoll.
Localitat: Girona.
Codi Postal: 17500.
Telèfon: 972.70.11.50.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-abatoliba.
Titularitat: centre públic.
Codi: 25008352.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats d’esports d’hivern i de
muntanya i escalada.
Codi: 17005704.
Denominació: IES Alexandre Satorras.
Adreça: Avinguda del velòdrom, 37
Municipi: Mataró.
Localitat: Barcelona.
Codi Postal: 08304
Telèfon: 937.987.711
Pàgina web: http://www.xtec.es/centres/
a8021260.
Titularitat: centre públic.

Codi: 08021260.
Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats de futbol i de
futbol sala.
Codi: 43009722
Denominació: IES Cal·lípolis.
Adreça: Autovia de Salou s/n.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Codi Postal: 43006.
Telèfon: 977.54.42.02.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-cal-lipolis.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàsquet,
de futbol, de futbol sala i de handbol.
Codi: 08031034
Denominació: IES Jaume Callís.
Adreça: Avinguda Olímpia, 2.
Municipi: Vic.
Localitat: Barcelona.
Codi Postal: 08500.
Telèfon: 938 852 017.
Pàgina web: http://www.xtec.es/centres/
a8031034.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats de futbol i de
futbol sala.
Codi: 08046694.
Denominació: IES Centre d’Alt Rendiment
Esportiu.
Adreça: c. de l’Alcalde Barnils, s/n.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Localitat: Barcelona.
Codi Postal: 08190.
Telèfon: 93.675.39.50.
Pàgina web: http:/www.car.edu/iescar.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàsquet,
de futbol, de futbol sala, de handbol, d’esports
d’hivern i de muntanya i escalada.
Codi: 25002787.
Denominació: IES Joan Oró.
Adreça: ctra. de Saragossa km 464,2.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi Postal: 25194.
Telèfon: 973.26.83.99.
Pàgina web: http://www.xtec.net/centres/
c5002787.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàsquet,
de futbol, de futbol sala i de handbol.
Codi: 43004438.
Denominació: IES Joaquim Bau.
Adreça: avinguda Estadi, 14.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tarragona.
Codi Postal: 43500.
Telèfon: 977.50.13.10.
Pàgina web: http://www.xtec.es/iesjbau.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a l’especialitat de handbol.
Codi: 08046736
Denominació: IES Milà i Fontanals
Adreça: c. Torrelles de Foix s/n
Municipi: Vilafranca del Penedès
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Localitat: Barcelona
Codi Postal: 08720.
Telèfon: 938 172 017
Pàgina web: http://www.xtec.es/centres/
a8046736
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats de futbol i de
futbol sala.
Codi: 430066101.
Denominació: IES Montsià.
Adreça: c. Madrid, 35-49.
Municipi: Amposta.
Localitat: Tarragona.
Codi Postal: 43870.
Telèfon: 977.70.00.43.
Pàgina web: http://www.xtec.es/iesmontsia.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàsquet,
de futbol, de futbol sala i de handbol.
Codi: 17000305.
Denominació: IES Pere Alsius i Torrent.
Adreça: c. Sardana, 122.
Municipi: Banyoles.
Localitat: Girona.
Codi Postal: 17820.
Telèfon: 972.57.09.91.
Pàgina web: http://www.xtec.es/iesperealsius.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàsquet,
de futbol, de futbol sala i de handbol.
Codi: 08035313
Denominació: IES Quercus.
Adreça: Aving. Montserrat, 91-95
Municipi: Sant Joan de Vilatorrada
Localitat: Barcelona
Codi Postal: 08250
Telèfon: 938 764 556.
Pàgina web: http://www.iesquercus.com/
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats de futbol i de
futbol sala.
Codi: 25008352.
Denominació: IES de la Pobla de Segur.
Adreça: av. Catalunya, 22.
Municipi: la Pobla de Segur.
Localitat: Lleida.
Codi Postal: 25500.
Telèfon: 973.66.01.50.
Pàgina web: http://www.xtec.es/ies-lapobladesegur.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats d’esports d’hivern i de
muntanya i escalada.
Codi: 17006770
Denominació: IES Rocagrossa.
Adreça: Aving. Rosa Sensat, 1-11
Municipi: Girona
Localitat: Barcelona
Codi Postal: 17310
Telèfon: 972 367 489
Pàgina web: http://www.xtec.cat/centres/
b7006770/
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica
d’accés a les especialitats de futbol i de
futbol sala.
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Codi: 08065640.
Denominació: Escola Catalana de l’Esport.
Adreça: c. Sant Mateu, s/n.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Barcelona.
Codi Postal: 08950.
Telèfon: 93.480.49.05.
Pàgina web: http://www16.gencat.net/esport/escola.
Titularitat: centre públic.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats d’atletisme, de bàsquet,
de futbol, de futbol sala i de handbol.
Codi: 08061646.
Denominació: CFTE Escola Pia de Catalu
nya.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi Postal: 08017.
Telèfon: 93.212.09.08.
Pàgina web: http://www.emcat.net.
Titularitat: centre privat.
Centre d’inscripció a la prova específica d’accés a les especialitats de futbol, de futbol sala,
d’esports d’hivern i de muntanya i escalada.
Annex 2
Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a l’efecte de les proves específiques
d’accés als ensenyaments de règim especial
que condueixen a l’obtenció de les titulacions
oficials de tècnic/a d’esport.
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi),
CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de
(mes) de (any), amb DNI (o document d’identificació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),
Exposo:
1. Que he fet la inscripció a les proves
específiques d’accés als ensenyaments de
règim especial d’esports que condueixen a
l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a
de l’especialitat esportiva de (indicar l’especialitat esportiva) per a l’any (any).

Atès el que disposen els articles 13, 38 i 39 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i l’article 13 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú;
Amb l’autorització del conseller d’Educació,
atorgada per la Resolució de 25 d’octubre
de 2007,
Resolc:
Article 1. Delegar en la persona titular de la
Subdirecció General de Gestió de Centres Docents l’exercici de la competència següent:
La resolució de les reclamacions administratives prèvies a la via jurisdiccional social en
relació amb el professorat inclòs en el sistema
de pagament delegat.
Article 2. Els actes dictats per delegació
han de portar a la signatura les paraules “per
delegació”, abreujades p. d., seguides del
rang i de la data d’aquesta disposició i la del
DOGC on es publiqui.
Article 3. Les resolucions que s’adoptin
per delegació es consideraran dictades per
l’autoritat que l’ha conferida i exhauriran la
via administrativa.
Article 4. Les delegacions de competències
que estableix aquesta Resolució podran ser
revocades en qualsevol moment.
Disposició final
Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 29 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.302.018)

2. Que tinc una disminució legalment
reconeguda.
3. Que adjunto a la sol·licitud els documents
següents:
a) Fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent.
b) Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït
del Departament d’Acció Social i Ciutadania o
equivalent, i certificat d’un organisme acreditat
descriptiu de la disminució o trastorn.
Demano:
Que aquesta circumstància es tingui en
compte a l’hora de fer la prova.
(Població), (dia) de (mes) de (any).
(Signatura)
President/a del tribunal avaluador

RESOLUCIÓ EDU/3279/2007, de 25 d’octubre, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Educació
en la persona titular de la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu.
Atès el que disposen els articles 12, 37 i 39 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i l’article 13 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

a centres privats concertats en l’àmbit de les
seves competències.
Article 2. Els actes dictats per delegació
han de portar a la signatura les paraules “per
delegació”, abreujades p. d., seguides del
rang i de la data d’aquesta disposició i la del
DOGC on es publiqui.
Article 3. Les resolucions que s’adoptin
per delegació es consideraran dictades per
l’autoritat que l’ha conferida i exhauriran la
via administrativa.
Article 4
Les delegacions de competències que estableix aquesta Resolució podran ser revocades
en qualsevol moment.
Disposició final
Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 25 d’octubre de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.298.018)

EDICTE de 17 d’octubre de 2007, de notificació de la Resolució de 25 de setembre de 2007,
del director dels Serveis Territorials d’Educació
a Barcelona I (ciutat), relativa a l’escolarització
de l’alumne Daniel Ruiz del Carmen.
Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 25 de setembre
de 2007, del director dels Serveis Territorials
d’Educació a Barcelona I (ciutat) que autoritza
la matrícula de l’alumne Daniel Ruiz del Carmen en el CC Regina Carmeli, de Barcelona,
mitjançant aquest Edicte i de conformitat amb
l’establert a 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, es notifica als interessats
que la Resolució citada es troba a la seva disposició a la Secretaria dels Serveis Territorials
d’Educació a Barcelona I (ciutat), Avda. Paral.
lel, 71-73, 08004 Barcelona, amb l’advertiment
que si no compareixen en el termini de 10
dies, a comptar des de la publicació d’aquest
Edicte en el DOGC, s’arxivaran les actuacions
sense més tràmits, excepte els que comporti
l’execució de la Resolució citada.
Barcelona, 17 d’octubre de 2007
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(07.290.062)

(07.296.059)

Resolc:

RESOLUCIÓ EDU/3270/2007, de 29 d’octubre, de delegació de competències de la
persona titular de la Secretaria General del
Departament d’Educació en la persona titular
de la Subdirecció General de Gestió de Centres Educatius.

Article 1. Delegar en la persona titular de
la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu l’exercici de les competències
següents:
1.1 La incoació dels expedients administratius de modificació dels concerts educatius.
1.2 La incoació dels expedients administratius de revocació de les subvencions atorgades
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ANUNCI pel qual es fa pública la resolució
d’anul·lació d’un contracte d’obres (exp.
2654/07).
Es fa públic que en data 25 d’octubre de
2007, per delegació del conseller, la secretària
general ha resolt:

Full de disposicions i actes administratius

Anul·lar l’expedient de contractació de les
obres de reforma i rehabilitació de l’IES Ribot i
Serra de Sabadell (Vallès Occidental), publicat
l’Anunci de licitació en data 9 d’octubre de
2007 en el DOGC núm. 4984, atès que s’ha
hagut de reestructurar l’obra prevista per
aquest centre.
Barcelona, 29 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.302.113)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte d’obra (exp. 2834/07).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 2834/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació 4 aules al CEIP Mare de Déu del Remei
d’Alcover (Alt Camp).
b) Termini d’execució: 6 mesos a comptar des
de la data de l’acta de comprovació de replanteig
a efectuar en un termini màxim de 10 dies des
de la data de formalització del contracte.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 303.687,94 euros (IVA inclòs),
desglossats en les següents anualitats:
Any 2007: 121.475,18 euros.
Any 2008: 182.212,76 euros.
Condicionat a l’aprovació de l’acord de
Govern autoritzant la despesa pluriennal.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup complet,
categoria d.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els documents acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figuren a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 65 punts.
b) Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 15 punts.
c) Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa
de treball.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 - 93.551.69.00
Ext. 3178
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Es fa constar que si l’últim dia
del termini és dissabte o festiu, la presentació
de proposicions es prorrogarà fins al proper
dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General (de 09.00 h. a 14.00 h.)
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió.
En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de correu electrònic que
s’esmenta en el plec de clàusules, durant
el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l’obertura pública de les ofertes.
—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis
Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des
de l’endemà de l’acabament del termini de
presentació de les proposicions. Si el dia
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.
e) Hora: 10.00 h.
—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Barcelona, 29 d’octubre de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.302.101)
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