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RESOLUCIÓ EDU/807/2008, de 12 de març, 
per la qual es convoquen les proves d’accés 
als ensenyaments de grau superior de música 
de l’Escola Superior de Música de Catalunya 
per al curs 2008-2009.

El Decret 63/2001, de 20 de febrer, esta-
bleix l’ordenació curricular del grau superior 
dels ensenyaments de música i regula la 
prova d’accés a aquests estudis. A l’article 
16 es preveu que les proves d’accés al grau 
superior de música les convocarà anualment 
el Departament d’Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/782/2008, 
de 10 de març, s’han regulat les proves 
d’accés als ensenyaments de grau superior 
de música.

Atès que l’Escola Superior de Música de 
Catalunya oferirà, en el curs 2008-2009, 
places de determinats àmbits, modalitats i 
itineraris, cal convocar la prova que hi pos-
sibiliti l’accés.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatòria, 

exclusivament per a l’inici del curs 2008-2009, 
de la prova d’accés al grau superior dels en-
senyaments de música que impartirà l’Escola 
Superior de Música de Catalunya.

—2 Convocatòries
2.1 Convocatòria de juny.
El dia 6 de juny de 2008, a les 16 hores, 

s’iniciarà l’exercici específic per als aspirants 
que no tenen els requisits d’accés. Posteri-
orment es realitzarà l’exercici per a la totalitat 
dels aspirants.

2.2 Convocatòria de setembre.
Un cop finalitzada la convocatòria de juny i 

efectuada la matriculació en el grau superior 
de música, si resten places vacants, es rea-
litzarà una segona convocatòria en el mes de 
setembre de 2008.

El dia 1 de setembre de 2008, a les 9 
hores, començarà l’exercici específic per als 
aspirants que no tenen els requisits. Poste-
riorment s’iniciarà l’exercici per a la totalitat 
dels aspirants.

2.3 Cada tribunal farà públic, en el mateix 
indret de celebració de les proves, amb una 
antelació mínima de 48 hores, la data i l’hora 
d’inici de les successives parts de la prova 
d’accés, així com la data i el lloc de publicació 
dels resultats.

—3 Lloc de realització de les proves
Totes les proves es realitzaran al carrer 

Padilla, 155, de Barcelona.

—4 Presentació de la sol·licitud
4.1 La sol·licitud es podrà presentar a 

l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
utilitzant el model d’imprès que es facilitarà al 
mateix centre o, preferentment, enviant-la a 
l’adreça electrònica www.esmuc.net.

Per participar en la convocatòria de 
juny, la sol·licitud es podrà presentar des 
de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i fins al 15 d’abril de 2008, 
ambdós inclosos.

Per participar en la convocatòria de se-
tembre, les sol·licituds d’inscripció es podran 
presentar entre els dies 11 i 16 de juliol de 
2008, ambdós inclosos, per als àmbits, les 
modalitats o els itineraris que tinguin places 
vacants.

4.2 Els aspirants que en el moment de 
la inscripció es trobin cursant el tercer cicle 
del grau mitjà i/o el batxillerat i, per tant, no 
puguin disposar dels documents acreditatius 
d’haver-los superat, els podran aportar fins 
al dia 5 de juny de 2008, inclòs, al lloc de 
realització de les proves.

4.3 Els aspirants que hagin superat total-
ment els estudis de grau superior de música 
que regula el Decret 2618/1966, de 10 de 
setembre, no es poden inscriure a la prova 
d’accés a un àmbit, una modalitat o un itine-
rari que condueixi a l’obtenció d’un títol de la 
mateixa especialitat que la que tenen o d’una 
declarada equivalent.

Aquests aspirants podran realitzar la prova 
d’accés per optar a les places reservades per 
a persones amb titulació superior de música, 
d’acord amb l’oferta que en faci l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya.

4.4 Els aspirants que hagin superat, de 
manera parcial o total, estudis de grau superior 
de música, regulats pel Decret 2618/1966, 
de 10 de setembre, poden demanar el reco-
neixement de les equivalències que preveu la 
Resolució ENS/3031/2003, de 7 d’octubre 
(DOGC núm. 3991, de 20.10.2003).

4.5 Els aspirants que, disposant del títol 
oficial superior de música en una especialitat, 
regulat pel Decret 63/2001, de 20 de febrer, 
vulguin cursar una segona especialitat, hauran 
de realitzar la prova d’accés corresponent. El 
centre determinarà el percentatge de places 
que assignarà als alumnes que ja disposen 
del títol superior de música i les condicions 
d’accés.

—5 Àmbits, modalitats i itineraris per als 
quals es convoca la prova

5.1 Els àmbits en què es convoca aquesta 
prova són els següents: instruments de la 
música clàssica i contemporània, instruments 
de jazz i de la música moderna, instruments 
de la música antiga, instruments de la música 
tradicional, direcció, pedagogia, musicologia, 
composició i sonologia.

5.2 Els àmbits, modalitats o itineraris en 
què es podran iniciar ensenyaments de grau 
superior durant el curs 2008-2009 són els 
que s’indiquen a continuació.

a) Instruments de la música clàssica i con-
temporània: modalitats d’acordió, arpa, cant, 
clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, 
guitarra, oboè, orgue, percussió, piano, sa-
xofon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, 
violí i violoncel.

b) Instruments de jazz i de la música 
moderna. Es podran cursar en dos itineraris: 
instruments de jazz i instruments de la música 
moderna. Itinerari de jazz: modalitats de bate-
ria, cant, contrabaix, guitarra elèctrica, piano, 
saxofon, trombó, trompeta. Itinerari de música 
moderna: modalitats de baix elèctric, bateria, 
cant, guitarra elèctrica, percussió, saxofon, 
teclats i trompeta.

c) Instruments de la música antiga: mo-
dalitats de cant històric, clavicèmbal, fagots 
històrics, flauta de bec, flauta travessera 
barroca, fortepiano, instruments històrics de 
broquet (trompa, trompeta, cornetto, saca-
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butx), instruments històrics de corda polsada, 
oboè barroc, viola de gamba, violí barroc, 
violoncel barroc.

d) Instruments de la música tradicional: 
modalitats de flabiol i tamborí, tible, tenora, cant 
flamenc, guitarra flamenca i instruments propis 
d’altres tradicions i folklores (fiscorn, gralla/dol-
çaina, cornamusa i acordió diatònic).

e) Direcció: modalitats de direcció d’orques-
tra i direcció de cor.

f) Pedagogia: modalitats de pedagogia 
per a la formació musical bàsica i general, 
i pedagogia de l’instrument (cant, clarinet, 
contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, 
percussió, piano, saxofon, trombó, trompeta, 
viola, violí i violoncel).

g) Musicologia: modalitats de musicologia 
històrica i etnomusicologia.

h) Composició.
i) Sonologia.

—6 Tribunals avaluadors
Es constituirà un tribunal per a cada àmbit, 

llevat que el nombre d’aspirants faci aconse-
llable nomenar-ne més d’un.

Cada tribunal estarà format, com a mínim, 
per un president i dos vocals, que seran desig-
nats pel Departament d’Educació a proposta 
de l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
d’entre el seu professorat, pertanyent a l’àmbit 
corresponent o, si no n’hi ha, a àmbits afins.

El tribunal es considerarà oficialment cons-
tituït quan hi hagi, com a mínim, tres dels 
seus membres.

Cada tribunal podrà comptar amb l’asses-
sorament de professorat dels àmbits amb 
els quals es relacionen els exercicis quan ho 
consideri oportú.

La Inspecció d’Educació supervisarà el 
desenvolupament de les proves.

—7 Tramesa de dades
Un resum del nombre de persones aspirants 

aprovades, suspeses i no presentades (annex 
1), així com una relació nominal o xifrada de 
les persones matriculades i del centre de 
procedència (annex 2), es trametran abans 
del 15 de juliol i del 15 d’octubre, referits a les 
respectives convocatòries de juny i setembre, 
a la Subdirecció General d’Ensenyaments 
Artístics i Especialitzats.

—8 En tot el que aquesta Resolució no 
preveu expressament, serà d’aplicació la 
Resolució EDU/782/2008, de 10 de març, 
per la qual es regulen les proves d’accés als 
ensenyaments de grau superior de música.

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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de març de 2008

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1

Resum de dades

Indiqueu de cada àmbit, itinerari i modalitat 
la quantitat d’alumnes aprovats, suspesos i 
no presentats.

ANNEX 2

Dades de matriculació

Indiqueu: nom i cognoms o número de 
matrícula; àmbit, modalitat i itinerari; centre 
de procedència, i població.

(08.071.147)

RESOLUCIÓ EDU/808/2008, de 13 de març, 
per la qual es convoquen les proves d’accés 
als ensenyaments de grau superior de músi-
ca del centre autoritzat de grau superior de 
música del Liceu, de Barcelona, per al curs 
2008-2009.

El Decret 63/2001, de 20 de febrer, esta-
bleix l’ordenació curricular del grau superior 
dels ensenyaments de música i regula la 
prova d’accés a aquests estudis. A l’article 
16 es preveu que les proves d’accés al grau 
superior de música les convocarà anualment 
el Departament d’Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/782/2008, 
de 10 de març, s’han regulat les proves 
d’accés als ensenyaments de grau superior 
de música.

Atès que el centre autoritzat de música 
de grau superior del Liceu oferirà, en el curs 
2008-2009, places de determinats àmbits, 
modalitats i itineraris, cal convocar la prova 
que hi possibiliti l’accés.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatòria, 

exclusivament per a l’inici del curs 2008-2009, 
de la prova d’accés al grau superior dels 
ensenyaments de música que impartirà el 
centre autoritzat de grau superior de música 
del Liceu, de Barcelona.

—2 Convocatòries
2.1 Convocatòria de juny.
El dia 25 de juny de 2008, a les 9 hores, 

s’iniciarà l’exercici específic per als aspirants 
que no tenen els requisits d’accés. Posteri-
orment es realitzarà l’exercici per a la totalitat 
dels aspirants.

2.2 Convocatòria de setembre.
Un cop finalitzada la convocatòria de juny i 

efectuada la matriculació en el grau superior 
de música, si resten places vacants es re-
alitzarà una segona convocatòria al mes de 
setembre de 2008.

El dia 2 de setembre de 2008, a les 9 
hores, començarà l’exercici específic per 
als aspirants que no tenen requisits. Poste-
riorment s’iniciarà l’exercici per a la totalitat 
dels aspirants.

2.3 Cada tribunal farà públiques, en el 
mateix indret de celebració de les proves, amb 
una antelació mínima de 48 hores, la data i 
l’hora d’inici de les successives parts de la 
prova d’accés, així com la data de publicació 
dels resultats.

—3 Lloc de realització de les proves
Totes les proves es realitzaran a la rambla 

dels Caputxins, 63, de Barcelona.

—4 Presentació de la sol·licitud
4.1 La sol·licitud, d’acord amb el model 

que consta a l’annex 1 d’aquesta Resolució, es 
presentarà al centre autoritzat de grau superior 
de música del Liceu, de Barcelona.

Per participar en la convocatòria de juny, la 
sol·licitud s’haurà de presentar entre el 14 i el 
25 d’abril de 2008, ambdós inclosos.

Per participar en la convocatòria de se-
tembre, les sol·licituds d’inscripció es podran 
presentar entre els dies 7 i 15 de juliol de 2008, 
ambdós inclosos, per als àmbits, les modalitats 
o els itineraris que tinguin places vacants.

4.2 Els aspirants que en el moment de 
la inscripció es trobin cursant el tercer cicle 
del grau mitjà i/o el batxillerat i, per tant, no 
puguin disposar dels documents acreditatius 
d’haver-los superat, els podran aportar fins 
al dia 20 de juny de 2008, inclòs, al lloc de 
realització de les proves.

4.3 Els aspirants que hagin superat total-
ment els estudis de grau superior de música 
regulats pel Decret 2618/1966, de 10 de 
setembre, no es poden inscriure a la prova 
d’accés a un àmbit, una modalitat o un itine-
rari que condueixi a l’obtenció d’un títol de la 
mateixa especialitat que la que tenen o d’una 
declarada equivalent.

4.4 Els aspirants que hagin superat, de 
manera parcial o total, estudis de grau superior 
de música regulats pel Decret 2618/1966, de 
10 de setembre, poden demanar el reconei-
xement de les equivalències que preveu la 
Resolució ENS/3031/2003, de 7 d’octubre 
(DOGC núm. 3991, de 20.10.2003).

4.5 Els aspirants que, disposant del títol 
oficial superior de música en una especialitat 
regulat pel Decret 63/2001, de 20 de febrer, 
vulguin cursar una segona especialitat hauran 
de realitzar la prova d’accés corresponent. El 
centre determinarà el percentatge de places que 
assignarà als alumnes que ja disposen del títol 
superior de música i les condicions d’accés.

—5 Àmbits, modalitats i itineraris per als 
quals es convoca la prova

5.1 Els àmbits en què es convoca aquesta 
prova són els següents: instruments de la 
música clàssica i contemporània, instruments 
de jazz i de la música moderna, direcció, i 
composició.

5.2 Les modalitats i els itineraris en què 
es podran iniciar ensenyaments de grau su-
perior durant el curs 2008-2009 són els que 
s’indiquen a continuació:

a) Instruments de la música clàssica i con-
temporània: modalitats d’acordió, arpa, cant, 
clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, 
flauta de bec, guitarra, oboè, orgue, percussió, 
piano, saxofon, trombó, trompa, trompeta, 
tuba, viola, violí i violoncel.

b) Instruments de jazz i de la música moder-
na: modalitats de bateria, baix elèctric, cant, 
contrabaix, flauta travessera, guitarra acústica, 
guitarra elèctrica, percussió, piano, saxofon, 
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teclats, trombó i trompeta. Aquest àmbit es 
pot cursar en dos itineraris: instruments de jazz 
i instruments de la música moderna.

c) Direcció: direcció de cor i direcció 
d’orquestra.

d) Composició.

—6 Tribunals avaluadors
Es constituirà un tribunal per a cada àmbit, 

llevat que el nombre d’aspirants faci aconse-
llable nomenar-ne més d’un.

Cada tribunal estarà format, com a mínim, 
per un president i dos vocals, que seran 
designats pel Departament d’Educació a pro-
posta del centre autoritzat de grau superior de 
música del Liceu, d’entre el seu professorat, 
pertanyent a l’àmbit corresponent o, si no n’hi 
ha, a àmbits afins.

El tribunal es considerarà oficialment cons-
tituït quan hi hagi, com a mínim, tres dels 
seus membres.

Cada tribunal podrà comptar amb l’asses-
sorament de professorat dels àmbits amb 
els quals es relacionen els exercicis quan ho 
consideri oportú.

La Inspecció d’Educació supervisarà el 
desenvolupament de les proves.

—7 Tramesa de dades
Un resum del nombre de persones aspirants 

aprovades, suspeses i no presentades (annex 
2), així com una relació nominal o xifrada de 
les persones matriculades i del centre de 
procedència (annex 3), es trametran abans 
del 15 de juliol i del 15 d’octubre, referits a les 
respectives convocatòries de juny i setembre, 
a la Subdirecció General d’Ensenyaments 
Artístics i Especialitzats.

—8 En tot el que aquesta Resolució no 
preveu expressament, serà d’aplicació la 
Resolució EDU/782/2008, de 10 de març, 
per la qual es regulen les proves d’accés als 
ensenyaments de grau superior de música.

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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de març de 2008

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1

Sol·licitud de realització de la prova d’accés al 
grau superior dels ensenyaments de música

Centre autoritzat de grau superior de música 
del Liceu. Convocatòria 2008.

Dades personals
DNI/passaport:
Nacionalitat:
Cognoms i nom:
Lloc de naixement:

Data de naixement:
Adreça:
CP:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Exposo:
1. Que l’/els instrument/s amb el/s qual/s 

realitzaré la prova d’accés és/són: (indiqueu-
los).

2. Que les obres que presentaré a l’exercici 
d’interpretació, d’acord amb les indicacions 
que preveu la convocatòria, són les que detallo 
a continuació: (autor/a i títol).

3. Que he superat els estudis de (1):
Grau mitjà (LOGSE): (sí o no).
En cas que sigui sí, data de superació: 

(indiqueu-la).
En cas que sigui no, data prevista de su-

peració: (indiqueu-la).
Grau mitjà del Decret 2618/1966: (sí o 

no).
En cas que sigui sí, data de superació: 

(indiqueu-la).
Batxillerat (LOGSE), COU, proves d’accés 

a la universitat per a majors de 25 anys, o 
equivalent acadèmic: (sí o no).

En cas que sigui sí, data de superació: 
(indiqueu-la).

En cas que sigui no, data prevista de su-
peració: (indiqueu-la).

4. Que acompanyo la sol·licitud dels docu-
ments següents:

Fotocòpia compulsada del document naci-
onal d’identitat o del passaport.

Documentació acreditativa d’haver superat 
el grau mitjà (LOGSE o Decret 2618/1966).

Títol de batxiller LOGSE, acreditació d’haver 
superat el COU o acreditació d’haver superat 
les proves d’accés per a majors de 25 anys.

Demano:
Que se m’admeti la inscripció a la prova 

d’accés, en la convocatòria de 2008, al grau 
superior de música, per a l’/als àmbit/s, mo-
dalitat/s i itinerari/s següent/s: (2)

1a opció. Àmbit: (indiqueu-lo), modalitat: 
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

2a opció. Àmbit: (indiqueu-lo), modalitat: 
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

3a opció. Àmbit: (indiqueu-lo), modalitat: 
(indiqueu-la), itinerari: (indiqueu-lo).

Declaro:
Que les dades aportades i la documentació 

acompanyada són certes.
Lloc i data.
Signatura.
(1) Marqueu amb una “x” la casella que 

pertoqui.
(2) Indiqueu-ne, per ordre de preferència, 

un màxim de tres.
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al 

centre de música de grau superior del Liceu, 
rambla dels Caputxins, 63, de Barcelona.

Equivalències
A emplenar només per les persones amb 

estudis parcials o totals de grau superior de 
música del pla antic (Decret 2618/1966, de 
10 de setembre).

Exposo:
Que he superat assignatures del grau supe-

rior de música del Decret 2618/1966, segons 
el certificat acadèmic que adjunto.

Demano:
El reconeixement de les equivalències 

que preveu la Resolució ENS/3031/2003, 

de 7 d’octubre (DOGC núm. 3991, de 
20.10.2003).

ANNEX 2

Resum de dades
Indiqueu de cada àmbit, itinerari i modalitat 

la quantitat d’alumnes aprovats, suspesos i 
no presentats.

ANNEX 3

Dades de matriculació
Indiqueu: el nom i els cognoms o el número 

de matrícula; l’àmbit, la modalitat i l’itinerari; el 
centre de procedència, i la població.

(08.071.148)

RESOLUCIÓ EDU/822/2008, de 12 de març, 
per la qual es convoca concurs de mèrits per 
tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de 
treball docents vacants del cos de professors 
d’arts plàstiques i disseny a l’Escola Superior 
de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
de Catalunya.

Pel Decret 252/1991, de 25 de novembre 
(DOGC núm. 1529, de 13.12.1991), es va 
crear l’Escola de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de Catalunya.

Per la Resolució de 13 de gener de 1992 
(DOGC núm. 1548, de 29.1.1992), se’n va 
disposar l’inici d’activitats, els ensenyaments 
a impartir, el nombre màxim d’alumnes per 
especialitat i se li va assignar la denominació 
d’Escola Superior de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de Catalunya.

D’altra banda, la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 
de maig) regula al seu capítol VI els ensenya-
ments artístics, i inclou a l’article 45, paràgraf 
c), entre els ensenyaments artístics superiors, 
els ensenyaments de conservació i restauració 
de béns culturals. Així mateix, a la disposició 
addicional setena, d’ordenació de la funció 
pública docent i funcions dels cossos docents, 
indica als paràgrafs f) i g) que els ensenyaments 
de conservació i restauració de béns culturals 
correspon impartir-los als cossos de catedràtics 
d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts 
plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts 
plàstiques i disseny.

Atesa l’existència de vacants, correspon la 
convocatòria de concurs de mèrits per tal de 
proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball 
docents a l’Escola Superior de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals de Catalunya. En 
aquesta convocatòria són aplicables, així ma-
teix, el Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre; 
el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i 
el Decret 123/1997, de 13 de maig.

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

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria de concurs 
de mèrits per tal de proveir, amb caràcter 
definitiu, llocs de treball docents vacants del 
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cos de professors d’arts plàstiques i disseny a 
l’Escola Superior de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de Catalunya.

—2 Aquest concurs es regirà per les bases 
que s’inclouen a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 Als efectes d’aquesta Resolució, s’en-
tendrà per funcionaris dependents del De-
partament d’Educació el personal funcionari 
que estigui en alguna de les següents cir-
cumstàncies:

a) Els qui, sigui quina sigui la seva situació 
administrativa, mai no hagin tingut una des-
tinació definitiva després d’ingressar al cos 
de funcionaris corresponent mitjançant un 
procediment selectiu convocat pel Departa-
ment d’Educació.

b) Els qui, sigui quina sigui la seva situació 
administrativa, en l’actualitat tinguin una des-
tinació definitiva en un centre de l’àmbit de 
gestió del Departament d’Educació.

c) Els qui van passar a una situació ad-
ministrativa diferent de la de servei actiu 
tenint destinació definitiva, o havent-la per-
dut prèviament, en un centre de l’àmbit de 
gestió del Departament d’Educació, tant si 
estan en aquella situació administrativa com 
si han reingressat amb destinació provisional 
al servei actiu.

d) Els qui, tot i estar en situació administra-
tiva de servei actiu en un cos docent, hagin 
perdut la destinació definitiva que tenien en un 
centre de l’àmbit de gestió del Departament 
d’Educació, pel motiu que sigui.

Els funcionaris en situació administrativa 
d’excedència voluntària o de suspensió de 
funcions només hi podran participar si l’1 de 
setembre de 2008 compleixen els requisits 
per reingressar al servei actiu.

Els funcionaris en situació administrativa 
de servei actiu amb una destinació definitiva 
podran participar en aquest concurs si en 
acabar el curs 2007-2008 han transcorregut 
dos anys des de la presa de possessió de la 
darrera destinació definitiva.

—4 Delegar la competència de resoldre 
aquesta convocatòria en la secretària general 
del Departament d’Educació.

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

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

Barcelona, 12 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

I.a) Bases del concurs de mèrits

1. Requisits dels participants
1.1 Cos i situació administrativa.
Poden prendre part en aquest concurs els 

funcionaris de carrera dels cossos de catedrà-
tics i de professors d’arts plàstiques i disseny 
dependents del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, sigui quina sigui 
la seva situació administrativa.

En relació amb aquest requisit s’aplicarà el 
que preveu l’article 3 d’aquesta Resolució de 
convocatòria.

1.2 Coneixement de la llengua catalana.
Els funcionaris que participin en aquest 

concurs hauran d’acreditar que posseeixen 
el certificat de nivell de suficiència (C) o 
qualsevol dels títols, diplomes i certificats 
considerats equivalents. També es considerarà 
que posseeixen el requisit de coneixement 
de la llengua catalana els qui hagin obtingut 
la idoneïtat especial per impartir l’ensenya-
ment en llengua catalana, per resolució de 
la Direcció General d’Innovació o per haver 
superat el concurs oposició d’accés al cos 
de mestres o el concurs oposició d’accés a 
cossos docents d’ensenyaments secundaris 
a partir de 1991.

En cas que no tinguin registrada cap 
d’aquestes capacitacions al registre informà-
tic de personal del Departament d’Educació 
hauran d’adjuntar a la sol·licitud de participa-
ció una fotocòpia compulsada del document 
acreditatiu corresponent.

1.3 Experiència docent.
Els funcionaris que participin en aquest 

concurs de mèrits hauran d’acreditar l’exercici 
de la docència durant un mínim de tres anys a 
escoles superiors de conservació i restauració 
de béns culturals i/o a escoles d’art i superiors 
de disseny.

1.4 Requisit d’especialitat.
Poden prendre part els funcionaris esmen-

tats en l’apartat 1.1 que siguin titulars de 
l’especialitat del lloc que sol·liciten, per haver-la 
obtinguda mitjançant el procediment selectiu 
d’ingrés al cos o mitjançant el procediment 
d’adquisició de noves especialitats previst 
als reials decrets 850/1993, de 4 de juny, i 
334/2004, de 27 de febrer.

1.5 Còmput i reconeixement de requi-
sits.

Totes les condicions exigides en aquest 
concurs han d’estar reconegudes en la data 
de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la 
permanència durant dos anys en la darrera 
destinació definitiva obtinguda i del transcurs 
del temps requerit per a tornar al servei actiu, 
en el cas dels qui participin des de les situaci-
ons administratives d’excedència i suspensió 
de funcions, que s’entendrà complert a 31 
d’agost de 2008.

2. Vacants
Les vacants que s’ofereixen en aquest 

concurs són les que figuren a l’apartat I.d) 
d’aquest annex.

3. Puntuació de mèrits i prioritat en l’ad-
judicació

3.1 Puntuació i prioritat en l’adjudicació.
El concurs es resoldrà en funció de la 

puntuació total acreditada d’acord amb el 

barem de mèrits que s’indica a l’apartat I.b) 
d’aquest annex.

La puntuació total serà la suma de les 
puntuacions obtingudes en les parts A i B del 
barem de mèrits. En cas que es produeixin 
empats en el total de la puntuació, es resoldran 
atenent, successivament, la puntuació més 
alta obtinguda en cadascun dels apartats de 
la part A del barem, d’acord amb l’ordre en 
què es detallen. Si persisteix l’empat, caldrà 
atenir-se a la puntuació més alta obtinguda en 
cada subapartat, també en l’ordre en què es 
detallen. Si cal, s’utilitzarà com a últim criteri 
de desempat l’any de promoció d’ingrés en el 
cos des del qual es concursa, i dintre d’aquest, 
la puntuació més alta obtinguda en el procés 
selectiu d’ingrés al cos.

3.2 Comissió d’avaluació de mèrits.
Els mèrits al·legats pels concursants que 

preveuen els apartats a.4), a.5), a.6), a.7) i c) 
de la part A i la part B del barem seran valorats 
per una única comissió que es constituirà a 
la seu del Departament d’Educació i que serà 
composta per:

La subdirector/a general d’Ensenyaments 
Artístics i Especialitzats o persona en que 
delegui.

La cap del Servei de Provisió de Llocs 
de Treball Docent en Centres Públics, de la 
Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu.

Un/a inspector/a, designat per la Subdirecció 
General de la Inspecció d’Educació.

Un/a director/a d’EASD, designat/ada per la 
Subdirecció General d’Ensenyaments Artístics 
i Especialitzats.

Els membres de la comissió han de pertànyer 
a grups de titulació igual o superior a l’exigit 
per ocupar els llocs objecte de concurs.

Els membres de la comissió estaran subjec-
tes a les causes d’abstenció i recusació que 
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

3.3 Valoració objectiva dels mèrits.
L’assignació de la puntuació que correspon 

als concursants pels apartats i subapartats 
a.1), a.2), a.3), b), d) i e) del barem de mèrits 
la durà a terme la secció de Gestió de Personal 
Docent dels serveis territorials corresponent al 
centre de destinació del participant durant el 
curs 2007-2008.

3.4 Còmput i reconeixement de mèrits 
al·legats.

Els mèrits es valoraran amb referència a 
la data de publicació al DOGC d’aquesta 
Resolució de convocatòria.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment els mèrits al·legats de què hi 
hagi constància en el Registre informàtic de 
personal del Departament d’Educació.

No es tindran en compte els mèrits que 
no s’al·leguin durant el termini de presentació 
de sol·licituds. Tampoc no es podran tenir 
en compte els mèrits que no es justifiquin 
de la manera indicada a l’apartat I.b) durant 
el termini de presentació de sol·licituds, 
sens perjudici del que preveu aquesta base, 
quant als mèrits que ja consten en el Regis-
tre informàtic de personal del Departament 
d’Educació, i les bases 4 i 5, pel que fa al 
termini de reclamacions.

4. Formalització de les sol·licituds i admissió 
de participants
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4.1 Obtenció i presentació de la sol-
licitud.

Per participar en aquest concurs, el per-
sonal funcionari haurà d’emplenar una única 
sol·licitud, que podrà obtenir al Departament 
d’Educació, als seus serveis territorials i al 
Consorci d’Educació de Barcelona. A aquesta 
sol·licitud s’ha d’adjuntar el full de serveis i 
de mèrits, amb la documentació justificativa 
corresponent i la programació didàctica corres-
ponent a la part B del barem de mèrits.

Els models també es poden imprimir mit-
jançant l’adreça d’Internet http://www.gencat.
cat/educacio.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al Registre del Departament d’Educació 
i en qualsevol de les dependències a què 
es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sempre que es faci dins 
el termini assenyalat.

En cas que s’opti per presentar la sol·licitud 
en una oficina de correus, es farà en sobre 
obert per tal que la instància sigui datada i 
segellada pel funcionari de correus abans que 
sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds per 
participar en aquest concurs serà de quinze 
dies naturals a partir de l’endemà de la publi-
cació al DOGC d’aquesta Resolució.

4.2 Peticions.
Els participants en aquest concurs de mèrits 

hauran de sol·licitar el/s lloc/s de treball de 
l’Escola Superior de Conservació i Restaura-
ció de Béns Culturals de Catalunya per al/s 
qual/s reuneixin els requisits, fent-hi constar 
l’especialitat, que haurà de coincidir amb les 
detallades a l’apartat I.d)

Cap dada que consigni erròniament l’in-
teressat no podrà ser invocada per aquest 
a efectes de possibles reclamacions, ni es 
considerarà per aquest motiu que els seus 
drets i interessos han estat perjudicats.

Una vegada lliurada la documentació i finalit-
zat el termini de presentació de sol·licituds no 
es podrà modificar o anul·lar la petició.

4.3 Llista de participants.
Un cop finalitzada l’actuació de la comissió 

d’avaluació i assignades les puntuacions als 
concursants, els serveis territorials d’Educa-
ció i el Consorci d’Educació de Barcelona 
exposaran als taulers d’anuncis la llista de 
participants en aquest concurs, amb les 
puntuacions obtingudes.

Els participants podran consultar aquestes 
dades a través de l’adreça d’Internet http://
www.gencat.cat/educacio.

Una vegada exposades les llistes s’obrirà 
un termini de cinc dies hàbils per presentar 
reclamacions, a comptar a partir de l’endemà 
de l’exposició.

Durant aquest termini els interessats també 
podran aportar la documentació acreditativa 
dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats 
durant el termini de presentació de sol·licituds 
de participació, no hagin estat degudament 
justificats.

Al mateix temps que s’exposin les llistes 
de participants, s’anunciarà la data d’inici de 
les entrevistes previstes a la part B del barem 
de mèrits.

Un cop estudiades les reclamacions contra 
la llista de participants, la comissió farà pública, 
amb 48 hores d’antelació, al tauler d’anuncis 

de la seu del Departament d’Educació, als 
serveis territorials, al Consorci d’Educació de 
Barcelona i a l’adreça d’Internet abans esmen-
tada, el lloc, dia i hora en què es convoca cada 
aspirant per realitzar l’entrevista.

5. Adjudicació de les destinacions i presa 
de possessió

5.1 Resolució provisional d’adjudicació 
de destinacions.

Ateses les reclamacions que corresponguin 
a les llistes de participants, la secretària ge-
neral del Departament d’Educació procedirà 
a l’adjudicació provisional de les destinacions, 
d’acord amb les peticions i els mèrits dels 
concursants, així com el que disposa aquesta 
Resolució.

A la resolució provisional es farà constar la 
llista de participants amb la puntuació atorgada 
i el lloc de treball adjudicat provisionalment.

Aquesta resolució es farà pública als serveis 
territorials del Departament d’Educació i al 
Consorci d’Educació de Barcelona. Les dades 
de l’adjudicació provisional es podran consultar 
també a l’adreça d’Internet http://www.gencat.
cat/educacio.

Els concursants podran presentar desisti-
ments a la participació en aquest concurs i 
reclamacions contra la resolució provisional 
dins el termini de cinc dies hàbils a comptar 
de l’endemà de l’exposició de la resolució 
provisional als serveis territorials i al Consorci 
d’Educació de Barcelona.

5.2 Resolució definitiva d’adjudicació de 
destinacions.

Una vegada resoltes les reclamacions i 
exclosos els concursants que desisteixin de la 
participació, s’emetrà resolució definitiva que es 
publicarà al DOGC, i contra la qual es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en 
el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de la seva publicació.

També es podrà interposar potestativament 
recurs de reposició davant la secretària general 
del Departament d’Educació, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà 
efectuada la notificació als interessats a tots 
els efectes.

Les dades relatives a l’adjudicació definitiva 
podran consultar-se, a les pàgines de Profes-
sorat de l’adreça d’Internet http://www.gencat.
cat/educacio.

5.3 Presa de possessió.
El professorat que concursi des de la si-

tuació administrativa d’excedència i obtingui 
destinació estarà obligat a presentar, als Ser-
veis Territorials d’Educació a Barcelona-ciutat, 
abans de prendre’n possessió, els documents 
següents:

a) Còpia de la resolució de declaració de la 
situació administrativa d’excedència.

b) Declaració expressa de no estar proces-
sat ni separat mitjançant expedient disciplinari 
de cap administració pública, ni trobar-se 
inhabilitat per a l’exercici de les funcions 
públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits 
que s’exigeixen per reingressar no podrà 
prendre possessió de la destinació obtinguda 
en el concurs. En aquest supòsit, el lloc de 
treball restarà vacant.

Les destinacions adjudicades en la resolució 
definitiva d’aquest concurs de mèrits seran 
irrenunciables, llevat del cas que abans de la 

presa de possessió s’obtingui una altra desti-
nació definitiva mitjançant convocatòria pública. 
En aquest cas, l’interessat haurà d’optar per 
escrit a incorporar-se a una d’elles.

L’Administració deixarà sense efecte les 
destinacions obtingudes per qualsevol concur-
sant que no s’ajusti a les normes d’aquesta 
Resolució.

Els funcionaris que participin en aquest 
concurs de mèrits i als qual es declari en 
situació administrativa d’excedència durant 
la seva tramitació o cessin en el servei actiu 
per qualsevol altra causa, es consideraran 
excedents del lloc de treball que els hagi 
pogut correspondre, el qual quedarà vacant 
a tots els efectes.

Els funcionaris que obtinguin destinació per 
aquest concurs i durant el procés de trami-
tació hagin permutat les destinacions, hauran 
d’exercir obligatòriament en el lloc adjudicat 
per aquesta Resolució, i quedarà anul·lada, 
per tant, la permuta concedida.

La presa de possessió en la nova desti-
nació tindrà lloc l’1 de setembre de 2008 i 
se cessarà en el lloc de procedència el 31 
d’agost de 2008.

6. Recollida de documentació aportada 
amb la sol·licitud

Una vegada transcorreguts els terminis per 
interposar els recursos que caben contra la 
resolució definitiva, s’obrirà un termini d’un mes 
perquè els participants puguin retirar la seva 
documentació. A aquests efectes podran fer-ho 
personalment o delegar en una altra persona, 
degudament autoritzada, sempre i quan no 
s’hagi interposat recurs pel propi interessat o 
per tercers que poguessin afectar-li. Si no es 
retirés la documentació en el termini esmentat, 
s’entendrà que el participant renuncia a la 
seva recuperació i, per tant, que decau en el 
seu dret a fer-ho.

7. Unitats d’informació i gestió
Per a qualsevol aclariment en relació 

amb aquest concurs de mèrits, caldrà que 
les persones interessades s’adrecin a les 
seccions de gestió de personal dels serveis 
territorials del Departament d’Educació que 
els correspongui segons la destinació del curs 
2007-2008 o, si escau, al Consorci d’Educació 
de Barcelona.

I.b) Barem de mèrits aplicable al concurs
La selecció dels candidats es farà en dues 

parts. Ambdues hauran de ser superades per 
poder tenir destinació en algun lloc de treball 
objecte d’aquest concurs.

Part A: currículum professional (màxim 25 
punts).

Per a la superació d’aquesta part, els aspi-
rants hauran d’assolir un mínim de 5 punts.

a) Experiència professional (màxim 15 
punts):

a.1) Exercici en càrrecs directius als centres 
docents públics dependents del Departament 
d’Educació o als serveis educatius (màxim 
2 punts).

a.1.1) Per cada any d’exercici en el càrrec 
de director de centre docent públic dependent 
del Departament d’Educació o de serveis 
educatius: 0,50 punts i 0,0416 punts per 
mes complet.

a.1.2) Per cada any d’exercici d’altres 
òrgans unipersonals de govern en centres 
docents públics dependents del Departament 
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d’Educació (secretari, cap d’estudis, coordi-
nador pedagògic, o anàleg): 0,375 punts i 
0,0312 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els nome-
naments no constin al Registre informàtic de 
personal, fotocòpia compulsada del nome-
nament corresponent amb les diligències de 
presa de possessió i de cessament.

a.2) Experiència docent (màxim 9 punts).
No podran computar-se per aquest apartat 

els períodes de prestació de serveis que coin-
cideixin amb la justificació del requisit recollit a 
la base 1.3. A aquest efecte, es descomptaran 
els serveis que s’al·leguin per a l’apartat a.2.2) 
i, en cas que no puguin detreure per aquest 
subapartat, es farà de l’a.2.1).

a.2.1) Exercici a escoles superiors de 
conservació i restauració de béns culturals 
(màxim 6 punts).

Per cada any de treball a escoles superiors 
de conservació i restauració de béns culturals: 
0,50 punts i 0,0416 punts per mes complet.

a.2.2) Exercici a escoles d’art i superiors 
de disseny (màxim 3,5 punts).

Per cada any en llocs de treball en escoles 
d’art i superiors de disseny: 0,375 punts i 
0,0312 punts per mes complet.

Documents justificatius: els serveis pres-
tats en l’ensenyament públic s’hauran 
d’al·legar en el full de serveis i de mèrits. Si 
es tracta de serveis en centres públics no 
dependents de la Generalitat de Catalunya, 
caldrà adjuntar una certificació del cap de 
la unitat de personal de l’òrgan adminis-
tratiu corresponent. Els serveis prestats en 
l’ensenyament privat s’hauran d’acreditar 
mitjançant una certificació expedida pel 
director del centre corresponent, amb el 
vistiplau de la Inspecció d’Educació.

a.3) Serveis en l’Administració educativa 
(màxim 2 punts).

Per cada any de treball a l’Administració 
educativa realitzant tasques tècniques o de 
gestió directament relacionades amb l’activitat 
pròpia de les escoles superiors de conservació 
i restauració de béns culturals: 0,25 punts per 
any i 0,0208 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els serveis 
no constin en el Registre informàtic de personal, 
certificació acreditativa emesa per la Direcció 
General corresponent.

a.4) Cursos impartits (màxim 4 punts).
a.4.1) Per participar com a ponent o impartir 

activitats o cursos de formació directament 
relacionats amb l’activitat pròpia de les escoles 
superiors de conservació i restauració de béns 
culturals: 0,40 punts per cada fracció de 10 
hores, fins a un màxim de 2 punts.

a.4.2) Per participar com a ponent o impartir 
activitats o cursos de formació relacionats amb 
temes educatius inclosos al Pla de formació 
permanent del Departament d’Educació, 
reconeguts pel Departament d’Educació o 
organitzats per altres administracions amb 
plenes competències amb matèria educativa o 
per universitats: 0,20 punts per cada fracció de 
10 hores fins a un màxim d’1,50 punts.

a.4.3) Per participar com a ponent o impartir 
altres activitats o cursos de formació (jornades, 
simposis, etc.) relacionades amb els ensenya-
ments artístics: 0,15 punts per cadascun, fins 
a un màxim de 0,75 punts.

a.4.4) Per participar com a ponent o impartir 
formació en cursos universitaris de tercer cicle 
(màxim 0,75 punts):

a.4.4.1) Si el tema és d’especial interès 
per a la tasca de les escoles superiors de 
conservació i restauració de béns culturals: 0,2 
punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.4.2) Per a la resta de temes: 0,15 punts 
per cada fracció de 10 hores.

a.4.5) Per tutoritzar pràctiques d’estudi-
ants a les escoles superiors de conservació i 
restauració de béns culturals: 0,40 punts per 
cada període de 40 hores (màxim 1 punt). 
No es puntuen els períodes de pràctiques 
inferiors a 40 hores.

Als efectes de l’apartat a.4), se sumaran les 
hores de tots els cursos, i no podrà assignar-
se cap puntuació per una fracció inferior a 
10 hores. Quan els cursos, en lloc d’hores, 
estiguin expressats en crèdits s’entendrà que 
cada crèdit equival a 10 hores.

La participació com a ponent o el fet d’haver 
impartir una activitat de formació només serà 
computable per un únic subapartat.

Documents justificatius: certificació acredi-
tativa emesa per l’organisme o centre corres-
ponent. En cas que els cursos impartits hagin 
estat organitzats per l’Administració educativa 
o pels instituts de ciències de l’educació (ICE) 
la certificació l’haurà d’emetre la Direcció Ge-
neral d’Innovació o la universitat corresponent, 
respectivament.

Les tutories de les pràctiques s’acreditaran 
mitjançant una certificació de la universitat 
corresponent on constaran les hores fetes.

a.5) Publicacions (màxim 1 punt).
Per publicacions en llibres, revistes o per 

guions de DVD o de vídeo de difusió nacional 
sobre temes educatius i/o artístics, especial-
ment els relacionats amb l’àmbit de la conser-
vació i restauració de béns culturals:

a.5.1) Per cada llibre publicat de fins a tres 
autors: 0,50 punts.

a.5.2) Per cada guió de DVD o vídeo de 
difusió nacional: 0,25 punts.

a.5.3) Per cada article publicat en llibre o 
en revista: 0,15 punts.

a.5.4) Per altres publicacions: 0,10 punts 
cada una.

Les publicacions s’acreditaran amb la foto-
còpia corresponent, amb la compulsa com a 
mínim de les pàgines acreditatives de l’autoria, 
el dipòsit legal i, si escau, l’ISBN.

a.6) Mèrits artístics (màxim 1 punt)
Per premis en exposicions o en concursos 

d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, 
especialment els relacionats amb l’àmbit de la 
conservació i restauració de béns culturals.

a.7) Experiència professional vinculada amb 
l’àmbit de la conservació i restauració de béns 
culturals (màxim 1 punt)

b) Antiguitat (màxim 5 punts):
Per cada any de serveis efectius prestats 

en l’ensenyament públic, en situació de servei 
actiu, com a funcionari de carrera docent del 
Departament d’Educació: 0,40 punts i 0,0333 
punts per mes complet.

Documents justificatius: l’antiguitat s’al-
legarà en el full de serveis i de mèrits i serà 
revisada atenent a les dades que consten al 
Registre informàtic de professorat.

c) Formació i perfeccionament (màxim 4 
punts):

Per l’assistència a activitats de formació 
incloses en el Pla de formació permanent 
reconegudes pel Departament d’Educació o 
organitzades per altres administracions edu-
catives o per les universitats:

c.1) Per l’assistència a activitats o cursos 
de formació directament relacionats amb les 
tasques pròpies de les escoles superiors de 
conservació i restauració de béns culturals: 
0,30 punts per cada fracció de 15 hores, fins 
a un màxim de 2 punts.

Als efectes d’aquest apartat, se sumaran 
les hores de tots els cursos, i no podrà assig-
nar-se cap puntuació per una fracció inferior 
a 15 hores.

c.2) Per l’assistència a activitats o cursos 
de formació relacionats amb temes educatius 
inclosos al Pla de formació permanent del 
Departament d’Educació, reconeguts pel De-
partament d’Educació o organitzats per altres 
administracions amb plenes competències 
amb matèria educativa o per universitats: 0,20 
punts per cada fracció de 15 hores, fins a un 
màxim d’1 punt.

Als efectes d’aquest apartat, se sumaran 
les hores de tots els cursos, i no podrà assig-
nar-se cap puntuació per una fracció inferior 
a 15 hores.

c.3) Per l’assistència a altres activitats de 
formació (jornades, simposis, etc.) relacionades 
amb els ensenyaments artístics: 0,10 punts per 
cadascuna, fins a un màxim de 0,5 punts.

c.4) Per l’assistència a cursos universitaris 
de tercer cicle (màxim 1,5 punts):

c.4.1) Per l’assistència a cursos universitaris 
d’interès especial per a la tasca de les esco-
les superiors de conservació i restauració de 
béns culturals: 0,60 punts per cada fracció 
de 30 hores.

Als efectes d’aquest subapartat, se sumaran 
les hores de tots els cursos, i no podrà assig-
nar-se cap puntuació per una fracció inferior 
a 30 hores. Quan els cursos, en lloc d’hores, 
estiguin expressats en crèdits s’entendrà que 
cada crèdit equival a 10 hores.

c.4.2) Per l’assistència a la resta de cursos 
universitaris: 0,30 punts per cada fracció de 
30 hores.

Els cursos que formin part d’un programa 
de doctorat que ja hagi estat valorat per 
l’apartat d.1) no podran ser computats per 
aquest apartat c.4).

L’assistència a una activitat o curs de for-
mació només serà computable per un únic 
subapartat.

Documentació justificativa: les activitats i 
cursos de formació i perfeccionament seran 
justificades amb el certificat acreditatiu expedit 
per l’Administració educativa, la Universitat, o 
la Direcció General o entitat convocant cor-
responent. Cal que s’hi especifiqui el nombre 
d’hores del curs o activitat ja que, cas contrari, 
no serà tingut en compte el certificat.

d) Mèrits acadèmics (màxim 3 punts):
d.1) Títol de doctor: 1,5 punts.
Documents justificatius: fotocòpia compul-

sada del títol de doctor o, si s’escau, de la 
certificació d’abonament dels drets d’expedició 
d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 
1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

d.2) Titulacions universitàries de segon 
cicle:

En cap cas es valorarà el primer títol o estudis 
d’aquest tipus que tingui el participant.

Pels estudis corresponents al segon cicle 
d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, 
o altres títols declarats legalment equivalents: 
1,5 punts.

Documents justificatius: caldrà que els títols 
s’al·leguin en el full de serveis i de mèrits. 
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Cas que no constin al Registre informàtic 
de personal, caldrà adjuntar una fotocòpia 
compulsada dels títols al·legats com a mèrits 
o, en tot cas, de la certificació d’abonament 
dels drets d’expedició d’aquests, d’acord amb 
l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, 
de 13.7.1988).

La presentació del títol de llicenciat, enginyer 
o arquitecte o del resguard corresponent do-
narà lloc, exclusivament, a la puntuació de la 
titulació de segon cicle, sense que en cap cas 
es consideri que acredita implícitament haver 
cursat el primer cicle correlatiu. Per tant, per 
valorar el primer cicle, caldrà justificar-lo per 
separat, d’acord amb l’apartat d.3).

d.3) Titulacions universitàries de primer 
cicle:

Per la segona i restants diplomatures, en-
ginyeries tècniques, arquitectures tècniques o 
altres títols declarats a tos els efectes legalment 
equivalents, i pels estudis corresponents al 
primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura 
o enginyeria: 1,5 punts.

No es considerarà titulació de primer cicle 
la superació del curs d’adaptació.

Documents justificatius: caldrà que els títols 
s’al·leguin en el full de serveis i de mèrits. Cas 
que no constin al Registre informàtic de per-
sonal, caldrà adjuntar la fotocòpia compulsada 
dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, 
de la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de 
juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988). 
Si es tracta del primer cicle d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura, caldrà aportar una 
certificació acadèmica on es faci constar que 
s’han cursat efectivament i superat totes les 
assignatures o crèdits corresponents als tres 
primers cursos.

e) Per pertànyer a un dels cossos de ca-
tedràtics: 1,5 punts.

Part B: Entrevista.
En aquesta part B, els aspirants seran 

puntuats de 0 a 13 punts. Per a la superació 
d’aquesta part, s’haurà d’obtenir una puntuació 
mínima de 6,5 punts.

L’entrevista versarà sobre una programa-
ció didàctica referida al currículum vigent a 
Catalunya dels ensenyaments de conservació 
i restauració de béns culturals, d’acord amb 
el que indiquen el Decret 224/1993, de 27 
de juliol, pel qual s’aprova el currículum i es 
regulen els ensenyaments de conservació i 
restauració de béns culturals (DOGC núm. 
1804, de 4.10.1993), i la taula de l’apartat I.c) 
d’aquesta Resolució.

La programació didàctica ha de ser referida 
a una assignatura de l’especialitat del lloc de 
treball que es sol·licita.

La programació especificarà el següent:
Els objectius i els continguts.
El conjunt d’unitats de programació en 

què s’organitza l’assignatura, fent-hi cons-
tar la durada de cadascuna i la seqüència 
d’impartició.

Les estratègies metodològiques que s’hau-
ran d’aplicar en el desenvolupament de la 
programació.

El procediment d’avaluació fent-hi constar 
les activitats i els criteris.

La programació didàctica que tindrà caràcter 
personal serà elaborada de forma individual pel 
sol·licitant i tindrà una extensió màxima de 15 
folis, sense comptabilitzar en aquesta xifra els 
annexos, en format DIN-A4, escrits per una 

sola cara, d’un interlineat d’1,5 o 2 espais, i 
amb un cos de lletra de 12 punts, sense com-
primir. Ha de tenir una portada amb les dades 
d’identificació de l’aspirant i l’especialitat per 
la que concursa i incloure un índex en què es 
relacioni la seqüència numerada de les unitats 
de programació de què consta.

Es pot incloure com annex aquell material 
auxiliar que no formi part del cos principal 
de la programació. En el cas d’utilitzar taules 
el cos de la lletra podrà reduir-se a 9 punts, 
sense comprimir.

Les entrevistes tindran lloc a la seu del Depar-
tament d’Educació (Via Augusta, 202-226) els 
dies, hores i sales que s’informaran, mitjançant 
convocatòria de la comissió d’avaluació, un cop 
publicades les llistes de participants i revisades 
les reclamacions. La publicació de la convoca-
tòria d’entrevistes es farà pública a la seu del 
Departament d’Educació, als serveis territorials, 
al Consorci d’Educació de Barcelona, i a les 
pàgines de Professorat de l’adreça d’Internet 
http://www.gencat.cat/educacio.

I.c) Correspondències Especialitat/Atribució 
docent

Especialitat: 707 Dibuix Artístic i Color
Atribució docent:

Assignatura/Ensenyaments superiors de 
conservació i restauració de béns culturals

Anàlisi i representació de formes bidimen-
sionals/
(totes especialitats)
Procediments artístics/
Document gràfic
Representació i disseny aplicat al document/
Document gràfic
Representació tècnica i artística de béns 
arqueològics/
Arqueologia
Tècniques de dibuix arqueològic/
Arqueologia
Procediments i tècniques pictòriques/
Pintura
Forma i color/
Pintura

Especialitat: 716 Història de l’Art
Atribució docent:

Assignatura/Ensenyaments superiors de 
conservació i restauració de béns culturals

Antropologia cultural i béns etnològics/
(totes especialitats)
Arqueologia I: prehistòria i història antiga/
Arqueologia
Arqueologia II: paleocristiana, medieval, mo-
derna i contemporània/
Arqueologia
Arxivística i biblioteconomia/
Document gràfic
Epigrafia i numismàtica/
Arqueologia
Història de les tècniques escultòriques/
Escultura
Història de les tècniques pictòriques/
Pintura
Història del llibre I i II/
Document gràfic
Història general de les arts aplicades i indus-
trials a Espanya/
(totes especialitats)
Història de l’art I i II/
Escultura i Pintura

Iconologia i iconografia/
(totes especialitats)
Museologia i museografia/
(totes especialitats)
Paleografia i diplomàtica/
Document gràfic
Peritatge. Catalogació i taxació de béns 
culturals/
(totes especialitats)
Teoria i història de la conservació i restauració. 
Legislació i criteris/
(totes especialitats)

Especialitat: 725 Volum
Atribució docent:

Assignatura/Ensenyaments superiors de 
conservació i restauració de béns culturals

Anàlisi i representació de formes tridimen-
sionals/
(totes les especialitats)
Mètodes de reproducció/
Escultura i Arqueologia
Procediments escultòrics/
Escultura
Representació tècnica i artística de béns 
arqueològics/
Arqueologia

I.d) Relació de llocs de treball vacants

Codi/Especialitat/Vacants
707 Dibuix artístic i color, 2
716 Història de l’Art, 3
725 Volum, 2

(08.072.044)

RESOLUCIÓ EDU/823/2008, de 13 de març, 
de convocatòria del procediment d’acreditació 
de competència docent i de readscripció a 
llocs de treball dels funcionaris del cos de 
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 
titulars d’especialitats per a les quals el Reial 
decret 1284/2002, de 5 de desembre, no va 
establir correspondència.

Les especialitats docents dels cossos de 
professors d’arts plàstiques i disseny i de 
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 
van ser creades pel Reial decret 1284/2002, 
de 5 de desembre, el qual també va incloure 
l’adscripció del professorat a les noves es-
pecialitats.

Per resolucions individuals de la Direcció 
General de Recursos Humans, i amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2003, els funcionaris 
d’aquests dos cossos van ser adscrits a les 
noves especialitats, quan el Reial decret es-
mentat va establir una correspondència entre 
les antigues especialitats docents i les noves, i 
en el mateix acte van ser adscrits, amb caràcter 
definitiu o provisional, als mateixos llocs de 
treball que ocupaven en aquella data.

Segons estableix la disposició transitòria 
segona de l’esmentat Reial decret 1284/2002, 
els professors i mestres de taller de les antigues 
especialitats per a les quals els annexos III i 
IV no estableixen cap correspondència amb 
les especialitats de nova creació continuaran 
desenvolupant les mateixes funcions que tenien 
assignades en el moment d’aprovació del Reial 
decret, sens perjudici que les administracions 
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educatives, escoltats els interessats, els puguin 
adscriure a altres llocs de treball o funcions, 
tot tenint en compte la formació específica 
de cada un d’ells i la seva adequació a les 
necessitats docents.

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

Resolc:

—1 Es convoca procediment d’acreditació de 
competència docent i de readscripció a llocs 
de treball de les escoles d’art i superiors de 
disseny dels funcionaris de carrera dependents 
del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya de les especialitats del cos de 
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 
següents, sense equivalència a l’annex IV del 
Reial decret 1284/2002: decoració, delineació, 
dibuix publicitari i restauració.

Aquest procediment el regularan les bases 
que consten a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Hauran de participar en aquest proce-
diment d’acreditació de competència docent 
i de readscripció els professors funcionaris de 
carrera titulars de les especialitats esmentades 
i que ocupin un lloc de treball d’aquestes 
especialitats durant el curs 2007-2008.

Aquests professors hauran de participar en 
el procediment d’acreditació de competència 
docent per tal de ser readscrits, en ocasió de 
vacant, amb caràcter definitiu, a un lloc de treball 
del mateix cos, en el mateix centre on tenen la 
destinació definitiva o, si no tenen destinació defi-
nitiva, en el mateix centre en què tenen destinació 
provisional durant el curs 2007-2008.

—3 El professorat esmentat serà readscrit a 
un lloc de treball vacant d’una especialitat per 
a la qual tingui reconeguda l’acreditació de la 
competència docent.

—4 Es delega la competència per resoldre 
aquesta convocatòria en la secretària general 
del Departament d’Educació.

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

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

Barcelona, 13 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases

—1 El professorat que participa en aquest 
procediment haurà de presentar una sol·licitud, 
fent ús del model que es trobarà a disposi-
ció de les persones interessades als serveis 
territorials del Departament d’Educació, al 
Consorci d’Educació de Barcelona i a l’adreça 
d’Internet www.gencat.cat/educacio. La sol-
licitud s’adreçarà a la secretària general del 
Departament d’Educació, i s’hi farà constar 
la petició d’acreditació de competència do-
cent d’una especialitat, acompanyada dels 
documents acreditatius dels requisits exigits 
per a l’acreditació de la competència docent 
corresponent, segons especifica la base 3.

—2 El termini de presentació de sol·licituds 
serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC. 
Una vegada exhaurit el termini de presentació 
de sol·licituds no s’admetrà cap modificació.

—3 L’acreditació de la competència docent es 
fonamenta en les capacitats derivades de:

a) Titulacions acadèmiques idònies.
La possessió de les titulacions acadèmiques 

que es detallen a l’annex 4 de la Resolució 
EDU/2273/2006, de 27 de juny (DOGC núm. 
4672, de 10.7.2006), acredita la idoneïtat per 
impartir les especialitats que en cada cas 
s’hi indiquen.

Documentació acreditativa: s’acredita amb 
l’aportació del títol, del seu resguard o de la 
còpia compulsada.

b) Formació.
Haver cursat amb aprofitament la formació 

específica i no reglada que acredita la idoneïtat 
per impartir els crèdits de l’especialitat.

Documentació acreditativa: s’acredita amb 
l’aportació del certificat on consti que ha cursat 
amb aprofitament la formació rebuda. Hi han 
de constar les dades següents: el nom, la 
durada i l’entitat organitzadora de la formació. 
El certificat l’ha d’expedir l’entitat organitzadora 
de la formació.

c) Experiència docent.
La impartició del mateix mòdul o taller d’una 

assignatura pràctica d’algun dels ensenya-
ments de cicles formatius d’arts plàstiques 
i disseny o superiors de disseny del sistema 
educatiu, almenys durant un curs acadèmic, 
acredita la idoneïtat per impartir-los.

Documentació acreditativa: s’acredita amb 
l’aportació del certificat on constin el nom dels 
crèdits i els cursos en què els ha impartit. El 
certificat l’ha d’expedir la direcció del centre i 
l’ha de visar la Inspecció d’Educació.

d) Altres experiències.
L’experiència laboral en l’exercici professio-

nal o la impartició, fora del sistema educatiu, de 
formació relacionada amb els continguts dels 
crèdits permet participar en el procediment 
demostratiu de la competència, la superació 
del qual acredita la idoneïtat per impartir els 
crèdits que correspongui.

Caldrà acreditar una dedicació laboral de 
dos anys a jornada completa, o bé el nombre 
d’hores equivalent en cas de jornada parcial 
al llarg d’un període superior.

Documentació acreditativa: s’acredita amb 
la declaració jurada de la persona interessada 
i el certificat emès per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social o de la mutualitat laboral 
que correspongui.

Per a les persones assalariades, a més: 
el certificat emès per l’empresa o centre de 
formació on constin les tasques, les activitats 
o les funcions desenvolupades.

Per als treballadors i treballadores autò-
noms/es, a més: la còpia de la liquidació de 
l’impost d’activitats econòmiques o del model 
de declaració censal del Ministeri d’Hisenda.

—4 Es constituirà una comissió de valoració 
de les capacitats assenyalades a la base ante-
rior que hagin presentat els professors.

La comissió de valoració estarà composta 
pels membres següents:

La subdirectora general d’Ensenyaments 
Artístics i Especialitzats, o la persona en qui 
delegui.

La cap del Servei de Provisió de Llocs 
de Treball Docent en Centres Públics, de la 
Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu.

Un/a inspector/a, designat/ada per la Subdi-
recció General de la Inspecció d’Educació.

Un/a director/a d’EASD, designat/ada per la 
Subdirecció General d’Ensenyaments Artístics 
i Especialitzats.

—5 Aquesta comissió farà proposta a la 
secretària general del Departament d’Educa-
ció de l’especialitat per a la qual s’acredita la 
competència docent, així com del lloc de treball 
al qual es readscriu el professorat.

En cas de concurrència de dos o més 
professors en un lloc de treball, l’ordre de 
prioritat vindrà donat per l’aplicació dels criteris 
successius següents:

a) Major temps de serveis efectius com a 
funcionari de carrera del cos, comptats a 31 
d’agost de 2008.

b) Major antiguitat ininterrompuda en el dar-
rer centre amb destinació definitiva, comptada 
a 31 d’agost de 2008.

c) Any més antic d’ingrés al cos.
d) Pertànyer a un dels cossos de cate-

dràtics.
e) Major puntuació obtinguda en el proce-

diment selectiu d’ingrés al cos.
Si algun professor que està obligat a parti-

cipar en aquest procediment de readscripció 
no presenta sol·licitud, o si havent-la presentat 
no obté readscripció d’acord amb la seva sol-
licitud d’especialitat, serà adscrit, en ocasió de 
vacant, a un lloc de treball que pugui ocupar 
tenint en compte les capacitats que assenyala 
la base 3 anterior.

—6 A partir de la proposta de la comissió de 
valoració, la secretària general del Departament 
d’Educació resoldrà provisionalment el reco-
neixement de l’acreditació de la competència 
docent, així com l’especialitat del lloc de treball. 
Aquesta resolució provisional es farà pública als 
serveis territorials del Departament d’Educació, 
al Consorci d’Educació de Barcelona i al web 
del Departament d’Educació (www.gencat.
cat/educacio).

Els participants podran presentar reclama-
cions contra la resolució provisional davant la 
secretària general del Departament d’Educació 
dins el termini de cinc dies hàbils des de la 
seva exposició.

Una vegada resoltes les reclamacions pre-
sentades, es publicarà al DOGC la resolució 
definitiva, la qual també es farà pública als 
serveis territorials del Departament d’Educació, 
al Consorci d’Educació de Barcelona i al web 
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del Departament d’Educació (www.gencat.
cat/educacio).

Amb aquesta publicació, es considerarà 
efectuada la notificació a les persones inte-
ressades a tots els efectes.

—7 L’adscripció a un lloc de treball obtin-
gut per aquesta redistribució del professorat 
tindrà efectes a partir de l’1 de setembre de 
2008. Els professors que obtinguin una nova 
destinació mantindran la puntuació que els 
pugui correspondre per l’antiguitat prestada 
al centre, i la seva incorporació al nou lloc 
de treball no es considerarà com a canvi de 
destinació a efectes de participar en futurs 
concursos de mèrits.

La futura mobilitat del professorat que ob-
tingui una nova destinació definitiva per aquest 
procés de redistribució, per a una especialitat 
obtinguda a partir de l’acreditació de compe-
tència docent, l’establiran les convocatòries 
de provisió corresponents.

—8 Els professors que no puguin ser re-
adscrits un cop completat el procediment 
romandran al lloc que ocupen actualment, en 
la situació que regula la disposició transitòria 
segona del Reial decret 1284/2002.

(08.072.037)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte administratiu especial (exp. 
0633/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0633/08

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: organització i 

realització d’estades i cursos de llengua an-
glesa, francesa o alemanya a Gran Bretanya, 
Irlanda, França o Alemanya adreçat a alumnes 
d’educació secundària de Catalunya.

b) Termini d’execució: a partir del 27 de 
juny i fins al 17 d’agost de 2008.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import unitari: 1.380,00 euros, IVA inclòs, 

preu per alumne.
Import màxim: 718.980,00 euros, IVA inclòs, 

dels quals 212.750,00 euros, IVA inclòs seran 
abonats pels alumnes prèviament a la realit-
zació de les estades i l’import de 506.230,00 
euros, IVA inclòs anirà a càrrec del Departament 
d’Educació un cop acabada l’activitat.

—5 Garanties
Provisional: 14.379,60 euros.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Declaració relativa a la xifra de negocis 

global anual de l’empresa en el curs dels 
últims 3 exercicis amb el mínim anual de 
350.000,00 euros.

Justificant de l’existència d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals.

Relació dels principals treballs efectuats en 
els últims tres anys, relacionats amb l’objecte 
del contracte, que n’inclogui l’import, les dates 
i els beneficiaris públics o privats.

Declaració del material, les instal·lacions i 
l’equip tècnic de què disposi l’empresari per 
a la realització del contracte.

Si els mitjans a emprar no pertanyen en la 
seva totalitat al licitador, cal que especifiqui 
de qui seran, declarant expressament que 
l’entitat que en sigui propietària no es troba 
inhabilitada per contractar. En cap cas es 
podran subcontractar prestacions que superin 
el 50% del pressupost del contracte.

—7 Criteris de valoració
a) Qualitat i valor tècnic de l’oferta, incloent 

la qualitat dels recursos humans (competència 
lingüística dels monitors) i de les cases (instal-
lacions, emplaçaments, etc.) disponibles per 
part del licitador: fins a 45 punts. Es valorarà:

Informació i avaluació (informació a famílies i 
alumnes, avaluació, etc.): fins a 12 punts.

Distribució dels alumnes (poca concentra-
ció en general, poca concentració d’alumnat 
de parla catalana o castellana, etc.): fins a 
8 punts.

Ratios d’alumnes a les classes i a les acti-
vitats: fins a 5 punts.

Qualitat dels recursos humans (professorat, 
monitors, etc.): fins a 5 punts.

Tractament de les necessitats específiques 
(discapacitats, al·lèrgies i intoleràncies alimen-
tàries, etc.): fins a 5 punts.

Acompanyament en els tràmits burocràtics 
que permetin als menors nouvinguts seguir el 
curs a l’estranger: fins a 5 punts.

Condicions de l’entorn (ubicació de l’allot-
jament, distància diària a recórrer, etc.): fins 
a 5 punts.

b) Preu ofertat: fins a 30 punts.
c) Millores al plec de prescripcions tècniques 

en relació a la forma de realització dels treballs: 
fins a 25 punts. Es valorarà:

En aspectes generals: fins a 10 punts.
En aspectes educatius: fins a 10 punts.
Altres millores: fins a 5 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre General

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 93.551.69.00 - Ext. 3247
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: 15 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci al DOGC. 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 7 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (dins l’horari del registre)
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran tra-

metre 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, tele-
grama o a l’adreça del 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 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 el cas que es presentin proposicions per 
correus, es comunicarà oportunament als inte-
ressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci: l’import de l’anunci 
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 13 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.073.124)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de 
sis contractes d’obres (exp. 0582/08, 0583/08, 
0724/08, 0725/08, 0793/08 i 0801/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: veure annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: veure annex.
b) Termini d’execució: veure annex.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: veure annex.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Veure annex
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—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Incidència de l’execució de les obres 

en el normal funcionament de l’edifici: fins a 
30 punts.

c) Actuacions mediambientals: fins a 15 
punts.

d) Seguretat i Salut: fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.551.69.00 Ext. 3178.
e) Telefax: 93.241.53.53
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 DOGC. 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:

e 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, 13 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 0582/08
b) Objecte del contracte: obres de refor-

ma i adequació de la instal·lació elèctrica de 
l’edifici B de l’IES-SEP de Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental).

c) Pressupost de licitació: 219.870,02 
euros, IVA inclòs.

d) Termini d’execució: 8 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació 
de replanteig a efectuar en un termini de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup I, subgrup 9, cate-

goria C.

Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 0583/08
c) Objecte del contracte: obres de reforma i 

adequació de la instal·lació elèctrica de l’Escola 
Oficial d’Idiomes (EOI) de Manresa (Bages).

c) Pressupost de licitació: 285.500,06 
euros, IVA inclòs.

d) Termini d’execució: 8 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació 
de replanteig a efectuar en un termini de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup I, subgrup 9, cate-

goria C.

Obra núm. 3:
a) Núm. d’expedient: 0724/08
d) Objecte del contracte: obres de reforma 

i implantació ascensor per eliminació de bar-
reres arquitectòniques i reforma i adequació 
entrada exterior a l’IES Bisbe Sivilla de Calella 
(Maresme).

c) Pressupost de licitació: 259.593,20 
euros, IVA inclòs.

d) Termini d’execució: 5 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació 
de replanteig a efectuar en un termini de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, categoria d 
i grup J, subgrup 5, categoria d.

Obra núm. 4:
a) Número d’expedient: 0725/08
e) Objecte del contracte: obres d’urbanit-

zació reforma de pistes esportives (fase 1) del 
CEIP Pau Vila i Dinarés de Terrassa (Vallès 
Occidental).

c) Pressupost de licitació: 189.959,63 
euros, IVA inclòs.

d) Termini d’execució: 4 mesos a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació 
de replanteig a efectuar en un termini de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrups 4 i 6, ca-

tegoria C.

Obra núm. 5:
a) Número d’expedient: 0793/08
f) Objecte del contracte: obres de substi-

tució de la coberta del gimnàs a l’IES Guillem 
Catà de Manresa (Bages)

c) Pressupost de licitació: 161.460,99 
euros, IVA inclòs.

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

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, cate-

goria d.

Obra núm. 6:
a) Número d’expedient: 0801/08
g) Objecte del contracte: obres d’ampliació 

de la cuina del CEIP El Viver de Montcada i 
Reixach (Vallès Occidental).

c) Pressupost de licitació: 242.615,67 
euros, IVA inclòs.

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

e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup complet, 

categoria e.

(08.073.131)

RESOLUCIÓ EDU/839/2008, de 24 de gener, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre do-
cent privat CFTE ECEM, del Pont de Suert.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents Serveis Territorials del De-
partament d’Educació per la Fundació Privada 
Escola Catalana d’Esports de Muntanya, 
promotora del centre docent privat CFTE 
ECEM, del Pont de Suert, en petició d’auto-
rització d’obertura, 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 
1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’esta-
bleix la ordenació general dels ensenyaments 
esportius de règim especial; el Reial decret 
318/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen 
els títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu 
superior en les especialitats dels esports de 
muntanya i escalada, s’aproven els corres-
ponents ensenyaments mínims i es regulen 
les proves i els requisits d’accés a aquests 
ensenyaments; el Reial decret 319/2000, de 
3 de març, pel qual s’estableixen els títols de 
tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en les 
especialitats dels esports d’hivern, s’aproven 
els corresponents ensenyaments mínims i es 
regulen les proves d’accés a aquests ense-
nyaments; el Decret 169/2002, d’11 de juny, 
pel qual s’estableix l’ordenació general dels 
ensenyaments de règim especial que conduei-
xen a les titulacions oficials de tècnic d’esport 
i tècnic superior d’esport, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent 
privat que es descriu a continuació:
Serveis territorials: Lleida.
Comarca: Alta Ribagorça.
Municipi: el Pont de Suert.
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Codi: 25009319.
Denominació: CFTE ECEM.
Adreça: cra. de la Pobla de Segur.
Titular: Fundació Privada Escola Catalana 
d’Esports de Muntanya.
NIF del titular: G25490913.
Composició del centre des de l’inici del curs 
2007-2008:

Ensenyaments de règim especial de grau 
mitjà:

Ensenyaments d’esports de muntanya i 
escalada:

Alta muntanya: 1 grup amb capacitat per a 
35 llocs escolars.

Descens de barrancs: 1 grup amb capacitat 
per a 35 llocs escolars.

Escalada: 1 grup amb capacitat per a 35 
llocs escolars.

Muntanya mitjana: 1 grup amb capacitat 
per a 35 llocs escolars.

En cap cas no es superarà la capacitat 
màxima simultània del centre.

Ensenyaments d’esports d’hivern:
Esquí alpí: 1 grup amb capacitat per a 35 

llocs escolars.
Surf de neu: 1 grup amb capacitat per a 

35 llocs escolars.
En cap cas no es superarà la capacitat 

màxima simultània del centre.
Ensenyaments de règim especial de grau 

superior:
Ensenyaments d’esports de muntanya i 

escalada:
Alta muntanya: 1 grup amb capacitat per a 

35 llocs escolars.
Escalada: 1 grup amb capacitat per a 35 

llocs escolars.
Esquí de muntanya: 1 grup amb capacitat 

per a 35 llocs escolars.
En cap cas no es superarà la capacitat 

màxima simultània del centre.
Ensenyaments d’esports d’hivern:
Esquí alpí: 1 grup amb capacitat per a 35 

llocs escolars.
Surf de neu: 1 grup amb capacitat per a 

35 llocs escolars.
En cap cas no es superarà la capacitat 

màxima simultània del centre.
La capacitat màxima simultània del centre 

és de 131 llocs escolars.

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

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

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

Lleida, 24 de gener de 2008

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

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials a Lleida

(08.024.008)

RESOLUCIÓ EDU/840/2008, de 22 de gener, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
privat Escola de Música Acadèmia de les Arts 
Musicals, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents Serveis Territorials del Depar-
tament d’Educació per la Sra. Elena Pallarés 
López promotora del centre docent privat, Es-
cola de Música Acadèmia de les Arts Musicals, 
de Lleida, en petició d’autorització d’obertura, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació; el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats i el Decret 179/1993, 
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles 
de música i dansa,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent 
privat que es descriu a continuació:
Serveis Territorials: Lleida
Comarca: el Segrià
Municipi: Lleida
Codi: 25009401
Denominació: Escola de Música Acadèmia de 
les Arts Musicals
Adreça: c. Segrià, 13
Titular: Elena Pallarés López
NIF del titular: 43709197C
Ensenyaments autoritzats:

Escola de música, amb capacitat màxima 
simultània de 60 alumnes amb efectes a partir 
del curs 2007-2008.

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

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

Així mateix, poden interposar recurs de 
reposició, previ al recurs contenciós adminis-
tratiu, 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, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per la 
defensa dels seus interessos.

Lleida, 22 de gener de 2008

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

Antoni Llevot Lloret
Director dels Serveis Territorials a Lleida

(08.022.022)

RESOLUCIÓ EDU/841/2008, de 17 de març, 
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 atri-
buir-los una nova denominació específica, es 
van instruir els expedients corresponents.

Havent-se comprovat als expedients esmen-
tats 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 Re-
solució les denominacions específiques que 
s’hi detallen.

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

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

Barcelona, 17 de març de 2008

p. D. (Resolució EDU/2/2008, de 2.1.2008, 
DOGC núm. 5040, de 3.1.2008)

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
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ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIó  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Torrelles de Llobregat.
Unitat de població: Torrelles de Llobregat.
Codi de centre: 08061622.
Adreça: av. Torrelles, s/n.
Denominació específica actual: de Torrelles 
de Llobregat.
Nova denominació específica: Can Coll.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIó  
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Garraf.
Municipi: Cubelles.
Unitat de població: Cubelles.
Codi de centre: 08064751.
Adreça: av. Pompeu Fabra, s/n.
Denominació específica actual: de Cubelles 
II.
Nova denominació específica: Mar i Cel.

(08.077.141)

RESOLUCIÓ EDU/842/2008, de 17 de març, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un institut d’educació secundària 
de Barcelona.

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’expe-
dient 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 
Meridiana, amb codi 08044934, ubicat al c. 
del Pintor Alsamora, 3-5, de Barcelona (Barce-
lonès), la nova denominació específica Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Barcelona.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de març de 2008

p. D. (Resolució EDU/2/2008, DOGC núm. 
5040, de 3.1.2008)

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.077.134)

RESOLUCIÓ EDU/843/2008, de 17 de març, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un col·legi d’educació infantil i 
primària de Barcelona.

D’acord amb la sol·licitud presentada per 
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi 
d’educació infantil i primària 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 6 de l’annex del Decret 198/1996, de 12 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic 
dels centres docents públics que imparteixen 
educació infantil i primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària 
N-I de Pràctiques, amb codi 08002061, ubicat 
al c. de Melcior de Palau, 138, de Barcelona 
(Barcelonès), la nova denominació específica 
Jaume I.

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

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

Barcelona, 17 de març de 2008

p. D. (Resolució EDU/2/2008, de 2.1.2008, 
DOGC núm. 5040, de 3.1.2008)

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.077.131)

DECRET 64/2008, de 25 de març, de rati-
ficació d’un membre del Consell Escolar de 
Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els articles 
4.1.k) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de de-
sembre, dels consells escolars, a sol·licitud 
de la Federació de Municipis de Catalunya, 
cal procedir a la ratificació d’un membre del 
Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que 
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/1985, 
de 10 de desembre, a proposta del conseller 
d’Educació i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic
La ratificació de la senyora Alícia Domín-

guez González com a membre del Consell 
Escolar de Catalunya, en representació de 
l’Administració local, amb efectes fins al 25 
de març de 2012.

Barcelona, 25 de març de 2008

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.077.129)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de gestió de servei públic, modalitat 
concert (exp. 0098/08).

—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: 0098/08

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: suport a alumnes 

amb greus problemes de mobilitat per causa 
de discapacitats motrius en les seves sortides 
escolars.

b) Termini d’execució: des de la signatura 
del contracte fins al 30 de juny de 2009 (ex-
closos juliol i agost de 2008).

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

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

—4 Pressupost de licitació
Preu servei: 65,00 euros/dia.
Import total màxim: 88.750,00 euros, IVA 

inclòs, condicionat a l’aprovació pel govern 
de la despesa pluriennal i desglossat en les 
següents anualitats:

Any 2008 (6,5 mesos): 46.150,00 euros, 
IVA inclòs.

Any 2009 (6 mesos): 42.600,00 euros, 
IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
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—6 Requisits específics del contractista.
Documentació acreditativa de solvència 

econòmica, financera i tècnica que consta a 
l’apartat E del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives particulars. 
L’empresa ha de fer una declaració relativa a 
la xifra de negocis global anual de l’empresa 
en el curs dels últims 3 exercicis amb el 
mínim anual de 85.200,00 euros, una relació 
dels principals treballs efectuats en els últims 
tres anys, que inclogui l’import, les dates i 
els beneficiaris públics o privats, així com 
una declaració del material, les instal·lacions i 
l’equip técnic de què disposi l’empresari per 
a la realització del contracte.

Si els mitjans a emprar no pertanyen en la 
seva totalitat al licitador, cal que especifiqui 
de qui seran, declarant expressament que 
l’entitat que en sigui propietària no es troba 
en suspensió de classificacions ni inhabilitada 
per contractar. Només es podran subcontractar 
prestacions accessòries.

—7 Criteris de valoració
a) Qualitat tècnica de l’oferta, incloent la 

competència dels acompanyants: fins a 55 
punts. Es valorarà:

- Mesures ofertes per l’empresa per a la for-
mació dels acompanyants: fins a 30 punts.

- Organització del funcionament de la gestió 
del servei públic: fins a 10 punts.

- Organització d’actuacions de difusió: fins 
a 10 punts.

- Préstec de cadires de rodes: fins a 5 
punts.

b) Preu ofertat: fins a 30 punts.
c) Assessorament i materials sobre les sor-

tides i colònies escolars: fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre General

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 
08021

d) Telèfon: 93.551.69.00 - Ext. 3247
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: 15 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 7 del plec de clàusules 
administratives particulars.

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

General (dins l’horari del registre)
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 

d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran tra-

metre 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, tele-
grama o a l’adreça del correu electrònic que 
s’esmenta en el plec de clàusules, durant 
el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals 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 el cas que es presentin proposicions per 
correus, es comunicarà oportunament als inte-
ressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

—11 Despeses d’anunci: l’import de l’anunci 
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 14 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.074.110)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0866/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0866/08.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infra-

estructura de mòduls prefabricats al CEIP 
Pedralta de Santa Cristina d’Aro (Baix 
Empordà).

b) Termini d’execució: 1 mes a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació de 
replanteig a efectuar en un termini màxim de 
10 dies des de la data de formalització del 
contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 77.727,99 euros, IVA inclòs.

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

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Grup C, subgrup 2, categoria a i grup I, 

subgrup 9, categoria a.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de presentar 
la documentació acreditativa de la solvència 

econòmica, financera i tècnica de l’empresa 
que consta a l’apartat G del quadre de carac-
terístiques del plec de clàusules administratives 
particulars. L’empresa ha de demostrar que 
té un xifra global de negocis durant els últims 
tres exercicis d’un mínim de 60.000,00 euros 
anuals i que ha realitzat un mínim de 3 obres 
similars a les que són objecte del contracte 
durant els últims 5 anys.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 40 punts.
b) Incidència de l’execució de les obres 

en el normal funcionament de l’edifici: fins a 
30 punts.

c) Actuacions mediambientals: fins a 15 
punts.

d) Seguretat i Salut: fins a 15 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178
e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

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

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Es fa constar que si l’últim dia 
del termini és dissabte o festiu, la presentació 
de proposicions es prorrogarà fins al proper 
dia hàbil.

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

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran tra-

metre 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, tele-
grama 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 
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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, 18 de març de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.078.159)

ORDRE EDU/134/2008, de 20 de març, per 
la qual es modifica la disposició transitòria de 
l’Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la 
qual s’estableixen els principis generals que 
s’han de tenir en compte per a l’aplicació 
de l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària.

Per l’Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, 
es van establir els principis generals que s’han 
de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 
4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació primària.

El paràgraf segon de la disposició transitòria 
de l’Ordre esmentada preveu que el projecte 
lingüístic que deriva del Decret 142/2007, que 
ha d’elaborar cada centre com a part del pro-
jecte educatiu, ha d’estar formulat i autoritzat 
abans del 30 d’abril de 2008.

La complexitat i l’abast de l’autorització 
del projecte lingüístic que afecta la totalitat 
de centres públics i privats de Catalunya 
que imparteixen l’etapa d’educació primà-
ria fa necessària l’ampliació del termini per 
a l’elaboració i autorització del projecte 
lingüístic.

Per tot això,

Ordeno:

Article únic
Modificar el paràgraf segon de la disposició 

transitòria de l’Ordre EDU/221/2007, de 29 
de juny, per la qual s’estableixen els principis 
generals que s’han de tenir en compte per a 
l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007, 
de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació primària, 
en el sentit d’ampliar el termini per a la for-
mulació i autorització del projecte lingüístic 
que deriva del Decret 142/2007 fins al 30 de 
juny de 2008.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de 
la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 20 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.079.133)

RESOLUCIÓ EDU/791/2008, de 13 de març, 
per la qual s’obre un nou termini d’inscripció 
a les proves d’accés als cicles de formació 
específica de grau mitjà i de grau superior d’arts 
plàstiques i disseny corresponents a l’any 2008 
en els centres de titularitat pública.

Mitjançant la Resolució EDU/508/2008, de 
20 de febrer (DOGC núm. 5079, de 27.2.2008), 
es van convocar les proves d’accés als ci-
cles de formació específica de grau mitjà i 
de grau superior d’arts plàstiques i disseny 
corresponents a l’any 2008 en els centres de 
titularitat pública, i es va definir el procediment 
d’execució.

Atès que s’han dut a terme diverses accions 
de difusió d’aquests ensenyaments en dates 
posteriors al període d’inscripció inicialment 
previst, convé obrir un nou període d’inscripció 
a les proves;

Per tot això,

Resolc:

—1 S’obre un nou termini d’inscripció, dels 
dies 7 al 16 d’abril de 2008, a les proves 
d’accés als cicles de formació específica de 
grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques 
i disseny corresponents a l’any 2008 en els 
centres de titularitat pública, convocades 
per la Resolució EDU/508/2008, de 20 de 
febrer.

—2 La inscripció s’ha de presentar directa-
ment en el centre on es vulgui fer la prova, 
d’entre els previstos a l’annex 11.

—3 Les persones amb necessitats educa-
tives especials poden sol·licitar a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Ar-
tístics i Especialitzats l’adaptació de la prova 
a les seves circumstàncies personals, dintre 
del termini previst al punt primer d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 13 de març de 2008

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

(08.073.058)

RESOLUCIÓ EDU/804/2008, de 14 de març, 
per la qual s’obre un nou termini d’inscripció 
per a la prova específica d’accés als cicles 
de formació específica de grau mitjà i de 
grau superior d’arts plàstiques i disseny 
corresponents a l’any 2008 als centres de 
titularitat privada.

Mitjançant la Resolució EDU/509/2008, de 
22 de febrer (DOGC núm. 5079, de 27 de 
febrer), es va convocar la prova específica 
d’accés als cicles de formació específica de 
grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques 
i disseny corresponent a l’any 2008 per als 
centres de titularitat privada, i es va definir el 
procediment d’execució.

Atès que s’han dut a terme diverses accions 
de difusió d’aquests ensenyaments en dates 
posteriors al període d’inscripció inicialment 

previst, convé obrir un nou període d’inscripció 
per aquesta prova específica.

Per tot això,

Resolc

—1 S’obre un nou termini d’inscripció, del 7 
al 16 d’abril de 2008, per a la prova específica 
d’accés als cicles de formació específica de 
grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques 
i disseny corresponent a l’any 2008 per als 
centres de titularitat privada, convocada per la 
Resolució EDU/509/2008, de 22 de febrer.

—2 La inscripció s’ha de presentar directa-
ment en el centre on es vulgui fer la prova, 
d’entre els que preveu l’annex 8 de la Resolució 
esmentada.

—3 Les persones amb necessitats educa-
tives especials poden sol·licitar a la Direcció 
General d’Ensenyaments Professionals, Ar-
tístics i Especialitzats l’adaptació de la prova 
a les seves circumstàncies personals, dintre 
del termini previst al punt primer d’aquesta 
Resolució,

Barcelona, 14 de març de 2008

Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

(08.073.059)

RESOLUCIÓ EDU/885/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora Carme Meléndez 
Cuffi com a cap de la Secció de Gestió Eco-
nòmica del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució ENS/103/2003, de 
16 de gener, de nomenament de personal 
funcionari per ocupar diversos llocs de treball 
del Departament d’Educació (DOGC núm. 
3811, de 30.1.2003), la senyora Carmen 
Meléndez Cuffi va ser nomenada cap de la 
Secció d’Execució de Programes;

Atès que per Resolució EDC/3020/2005, 
de 21 d’octubre (DOGC núm. 4499, de 
28.10.2005), es va adaptar el nomenament 
de la senyora Carme Meléndez Cuffi a la nova 
estructura del Departament d’Educació, en el 
lloc de treball de cap de la Secció de Gestió 
Econòmica;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
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sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

—1 La senyora Carme Meléndez Cuffi cessa 
com a cap de la Secció de Gestió Econòmica 
del Departament d’Educació amb efectes del 
dia 31 de març de 2008.

—2 L’esmentada funcionària queda a dispo-
sició de la secretària general del Departament 
d’Educació amb efectes del cessament, amb 
dret a percebre les retribucions complementà-
ries del lloc suprimit, mentre no se li atribueixi 
un altre lloc de treball i durant un termini màxim 
de tres mesos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar un recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.047)

RESOLUCIÓ EDU/886/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora Rosa Maria 
Securún Fuster com a cap del Servei de Pro-
grames d’Innovació Educativa del Departament 
d’Educació.

Atès que per Resolució EDU/2544/2006, 
de 20 de juliol, de nomenament de personal 
funcionari per ocupar diversos llocs de treball 
del Departament d’Educació (DOGC núm. 
4687, de 31.7.2006), la senyora Rosa Maria 
Securún Fuster va ser nomenada cap del Servei 
de Programes d’Innovació Educativa;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 

professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

La senyora Rosa Maria Securún Fuster 
cessa com a cap del Servei de Programes 
d’Innovació Educativa amb efectes del dia 31 
de març de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar un recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.037)

RESOLUCIÓ EDU/887/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora Maria Sala Castellà 
com a cap del Servei de Gestió Econòmica 
Administrativa del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució EDU/2544/2006, 
de 20 de juliol, de nomenament de personal 
funcionari per ocupar diversos llocs de treball 
del Departament d’Educació (DOGC núm. 
4687, de 31.7.2006), la senyora Maria Sala 
Castellà va ser nomenada cap del Servei de 
Gestió Econòmica Administrativa;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-

sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolc:

La senyora Maria Sala Castellà cessa com a 
cap del Servei Gestió Econòmica Administrativa 
del Departament d’Educació amb efectes del 
dia 31 de març de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar un recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.045)

RESOLUCIÓ EDU/888/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora Maria Teresa Badia 
Martínez com a cap del Servei de Gestió de 
la Formació de Persones Adultes del Depar-
tament d’Educació.

Atès que per Resolució EDU/2544/2006, de 
20 de juliol, de nomenament de personal fun-
cionari per ocupar diversos llocs de treball del 
Departament d’Educació (DOGC núm. 4687, 
de 31.7.2006), la senyora Maria Teresa Badia 
Martínez va ser nomenada cap del Servei de 
Gestió de la Formació de Persones Adultes;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.
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Resolc:

—1 La senyora Maria Teresa Badia Martínez 
cessa com a cap del Servei Gestió de la For-
mació de Persones Adultes del Departament 
d’Educació amb efectes del dia 31 de març 
de 2008.

—2 L’esmentada funcionària queda a dispo-
sició de la secretària general del Departament 
d’Educació amb efectes del cessament, amb 
dret a percebre les retribucions complementà-
ries del lloc suprimit, mentre no se li atribueixi 
un altre lloc de treball i durant un termini màxim 
de tres mesos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar un recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.024)

RESOLUCIÓ EDU/889/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora Lluïsa Nicolau 
Galindo com a responsable d’innovació edu-
cativa de persones adultes del Departament 
d’Educació.

Atès que per Resolució EDU/2544/2006, 
de 20 de juliol, de nomenament de personal 
funcionari per ocupar diversos llocs de treball 
del Departament d’Educació (DOGC núm. 
4687, de 31.7.2006), la senyora Lluïsa Nicolau 
Galindo va ser nomenada responsable d’inno-
vació educativa de persones adultes;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-

sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

—1 La senyora Lluïsa Nicolau Galindo 
cessa com a responsable d’innovació edu-
cativa de persones adultes del Departament 
d’Educació amb efectes del dia 31 de març 
de 2008.

—2 L’esmentada funcionària queda a dispo-
sició de la secretària general del Departament 
d’Educació amb efectes del cessament, amb 
dret a percebre les retribucions complementà-
ries del lloc suprimit, mentre no se li atribueixi 
un altre lloc de treball i durant un termini màxim 
de tres mesos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar un recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.027)

RESOLUCIÓ EDU/890/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora Josefina Piqué 
Queixalós com a cap de la Secció d’Aten-
ció a l’Alumnat de Formació Professional i 
d’Ensenyaments Esportius del Departament 
d’Educació.

Atès que per Resolució EDU/2544/2006, 
de 20 de juliol, de nomenament de personal 
funcionari per ocupar diversos llocs de treball 
del Departament d’Educació (DOGC núm. 
4687, de 31.7.2006), la senyora Josefina Piqué 
Queixalós va ser nomenada cap de la Secció 
d’Atenció a l’Alumnat de Formació Professional 
d’Ensenyaments Esportius;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

La senyora Josefina Piqué Queixalós cessa 
com a cap de la Secció d’Atenció a l’Alumnat 
de Formació Professional i d’Ensenyaments 
Esportius del Departament d’Educació amb 
efectes del dia 31 de març de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar un recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.046)

RESOLUCIÓ EDU/891/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora M. Carme Altés 
Riera com a cap del Servei de Recursos Pe-
dagògics del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució EDU/2544/2006, 
de 20 de juliol, de nomenament de personal 
funcionari per ocupar diversos llocs de treball 
del Departament d’Educació (DOGC núm. 
4687, de 31.7.2006), la senyora M. Carme 
Altés Riera va ser nomenada cap del Servei 
de Recursos Pedagògics;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
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professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

—1 El cessament de la senyora M. Carme 
Altés Riera com a cap del Servei de Recursos 
Pedagògics del Departament d’Educació amb 
efectes del dia 31 de març de 2008.

—2 La funcionària esmentada queda a dispo-
sició de la secretària general del Departament 
d’Educació amb efectes del cessament, amb 
dret a percebre les retribucions complementà-
ries del lloc suprimit, mentre no se li atribueixi 
un altre lloc de treball i durant un termini màxim 
de tres mesos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició, abans del 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.016)

RESOLUCIÓ EDU/892/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora Maria Dolors Solé 
Vilanova com a cap del Centre de Recursos 
de Llengües Estrangeres del Departament 
d’Educació.

Atès que per Resolució de 14 de juny de 
1999, de nomenament de personal funcionari 
per ocupar diversos llocs de treball del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 2924, de 
6.7.1999), la senyora Maria Dolors Solé Vilanova 
va ser nomenada responsable del Centre de 
Recursos de Llengües Estrangeres;

Atès que per Resolució EDC/3020/2005, 
de 21 d’octubre (DOGC núm. 4499, de 
28.10.2005), es va adaptar el nomenament de 
la senyora Maria Dolors Solé Vilanova a la nova 
estructura del Departament d’Educació, en el 
lloc de treball de cap del Centre de Recursos 
de Llengües Estrangeres;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-

partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolc:

—1 El cessament de la senyora Maria 
Dolors Solé Vilanova com a cap del Centre 
de Recursos de Llengües Estrangeres del 
Departament d’Educació amb efectes del dia 
31 de març de 2008.

—2 L’esmentada funcionària queda a dispo-
sició de la secretària general del Departament 
d’Educació amb efectes del cessament, amb 
dret a percebre les retribucions complementà-
ries del lloc suprimit, mentre no se li atribueixi 
un altre lloc de treball i durant un termini màxim 
de tres mesos.

Contra aquesta resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades po-
den interposar un recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.029)

RESOLUCIÓ EDU/893/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora Olga Adroher 
Boter com a cap de la Secció d’Assesso-
rament Psicopedagògic del Departament 
d’Educació.

Atès que per Resolució de 25 de juny de 
1998, de nomenament de personal funcio-
nari per ocupar diversos llocs de treball del 
Departament d’Educació (DOGC núm. 2679, 

de 13.7.1998), la senyora Olga Adroher Boter 
va ser nomenada cap de la Secció de d’As-
sessorament Psicopedagògic;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolc:

La senyora Olga Adroher Boter cessa com 
a cap de la Secció d’Assessorament Psico-
pedagògic del Departament d’Educació amb 
efectes del dia 31 de març de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició, abans del 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.022)

RESOLUCIÓ EDU/894/2008, de 19 de març, 
de cessament de la senyora Concepció Egea 
Egea com a cap de la Secció de Gestió Aca-
dèmica dels Centres de Formació de Persones 
Adultes del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució de 31 de juliol de 
1997 (DOGC núm. 2471, de 8.9.1997), la se-
nyora Concepció Egea Egea va ser nomenada 
cap de la Secció d’Alumnes de la Direcció 
General de Formació d’Adults del Departament 
de Benestar Social;
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Atès que d’acord amb el que estableix el 
Decret 282/2004, d’11 de maig, de reestruc-
turació parcial dels departaments d’Ensenya-
ment i de Benestar Social, el Departament 
d’Ensenyament va assumir les competències 
i funcions en matèria de formació de persones 
adultes que tenia atribuïdes el Departament 
de Benestar i Família, així com els recursos 
humans i materials directament o indirecta-
ment afectats, i, en aquest sentit, la Direcció 
General de Formació Professional (actualment 
Direcció General d’Ensenyaments Professio-
nals, Artístics i Especialitzats) va assumir les 
funcions i l’estructura de la Direcció General 
de Formació d’Adults;

Atès que per Resolució EDC/3660/2004, 
de 29 de desembre (DOGC núm. 4302, de 
17.1.2005), es va adaptar el nomenament de 
la senyora Concepció Egea Egea a la nova 
estructura orgànica de la Direcció General de 
Formació Professional i Educació Permanent 
del Departament d’Educació (actualment Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats), en el lloc de treball de 
cap de la Secció de Gestió Acadèmica dels 
Centres de Formació de Persones Adultes;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

La senyora Concepció Egea Egea cessa 
com a cap de la Secció de Gestió Acadèmica 
dels Centres de Formació de Persones Adultes 
del Departament d’Educació amb efectes del 
dia 31 de març de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició, abans del 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 

articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 19 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.033)

RESOLUCIÓ EDU/895/2008, de 20 de març, 
per la qual la senyora M. Àngels Reig Puig 
cessa com a assessora del conseller d’Edu-
cació en matèria de polítiques educatives 
comparades.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en 
un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública i el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre 
el règim jurídic del personal eventual de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa l’article 5.c) del Decret 
2/2005, d’11 de gener, esmentat;

De conformitat amb les atribucions que 
m’han estat conferides,

Resolc:

La senyora M. Àngels Reig Puig cessa 
del lloc eventual d’assessora del conseller 
d’Educació en matèria de polítiques educati-
ves comparades, amb efectes del dia 31 de 
març de 2008.

Barcelona, 20 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.079.180)

RESOLUCIÓ EDU/896/2008, de 20 de març, 
per la qual s’adapten diversos nomenaments a 
l’estructura del Departament d’Educació.

Mitjançant el Decret 269/2007, d’11 de 
desembre, s’ha reestructurat el Departament 
d’Educació per tal d’adequar l’organització a 
la reestructuració iniciada pel Decret 568/2006, 
de 19 de desembre.

Respecte al personal que ocupa amb desti-
nació definitiva llocs de treball les funcions dels 
quals estan contingudes essencialment en els 
llocs nous, cal procedir, d’acord amb el que 
va aprovar la Comissió Tècnica de la Funció 
Pública, en la sessió del dia 25 de març de 
2008, a adaptar el seu nomenament, en relació 
amb els llocs de treball de la nova estructura, 
sempre que no hagin variat substancialment 
les característiques ni els requisits d’ocupació i 
nivell de destinació, en els termes que preveu 
la disposició addicional segona del Decret 
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels funcionaris 
de l’Administració de la Generalitat.

En ús de les atribucions que em confereix 
l’apartat e) de l’article 12 de la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Adaptar, amb efectes del dia 1 d’abril de 
2008, els nomenaments dels funcionaris i de 
les funcionàries que figuren a l’annex d’aquesta 
Resolució a la nova estructura del Departament 
d’Educació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar un re-
curs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu, en el termini de dos 
mesos, 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, es pot interposar potestativa-
ment un recurs de reposició, abans del recurs 
contenciós administratiu, davant el conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes, 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 es consideri convenient per 
a la defensa dels propis interessos.

Barcelona, 20 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

CONSELLERIA.

Cognoms i nom: Montané Tuca, Mireia.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica 
Internacional.
Denominació del nou lloc: Oficina de Coopera-
ció Educativa i Científica Internacional.

Cognoms i nom: Ruiz Tarragó, Ferran.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’avaluació i prospectiva de les tecnologies de 
la informació i de la comunicació al sistema 
educatiu.
Denominació del nou lloc: es manté.

CONSELL ESCOLAR DE CATALUNyA.

Cognoms i nom: Pijuan Balcells, Maria 
Teresa.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària del 
Consell Escolar de Catalunya.
Denominació del nou lloc: es manté.

CONSELL SUPERIOR D’AVALUACIó DEL 
SISTEMA EDUCATIU.

Cognoms i nom: Amorós Basté, Carme.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
executiu/iva.
Denominació del nou lloc: secretari/ària del 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu.
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SECRETARIA GENERAL.

Cognoms i nom: Casals Fradera, Isabel.
Denominació del lloc anterior: inspector/a de 
serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Recio Caride, M. Pilar.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’assessorament en contractació i informes.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: De los Mártires Horas, 
Carmen Pilar.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’afers laborals.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Arroyo Rodríguez, Imma-
culada.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
disposicions.
Denominació del nou lloc: es manté.

1. Direcció General de Recursos del Sis-
tema Educatiu

1.1 Subdirecció General de Gestió del 
Personal Docent.

Cognoms i nom: del Pozo Ortiz, Alberto.
Denominació del lloc anterior: Subdirecció 
General del Gestió de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Serdà Cabre, Caterina.
Denominació del lloc anterior: coordinador/a 
dels sistemes d’informació del professorat.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms  i  nom:  F i ga ro l a s  Bosch , 
Montserrat.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
reclamacions i recursos.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE SELECCIó I AVALUACIó DEL 
PERSONAL DOCENT.

Cognoms i nom: Guasch Terre, Josep Oriol.
Denominació del lloc anterior: Secció de Se-
lecció del Personal Funcionari Docent.
Denominació del nou lloc: Secció de Selecció 
del Personal Docent.

SERVEI DE GESTIó DEL PERSONAL DOCENT.

Cognoms i nom: Franco Minguell, Laura.
Denominació del lloc anterior: Servei de Se-
lecció de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: Servei de Gestió 
del Personal Docent.

Cognoms i nom: González Gómez, M. 
Teresa.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
del Personal Interí Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: De la Vega Llardent, Ma-
riaTeresa.
Denominació del lloc anterior: Secció de Con-
trol d’Incidències Administratives.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE REGISTRE INFORMÀTIC DE 
PERSONAL DOCENT.

Cognoms i nom: Domènech Gasull, Joan 
de Déu.

Denominació del lloc anterior: Servei de Re-
gistre Informàtic de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

1.2 Subdirecció General de Seguretat i 
Salut.

Cognoms i nom: Manubens Florensa, 
Montserrat.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’assessorament jurídic.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Marro Fontova, Francesc 
Josep.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
plans i programes en matèria de seguretat i 
salut.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Badias Puig, Ana.
Denominació del lloc anterior: tècnic/a en 
seguretat en el treball.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Egea Latorre, Alejandro.
Denominació del lloc anterior: tècnic/a en 
seguretat en el treball.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Santaularia Morros, Ana.
Denominació del lloc anterior: tècnic/a en 
ergonomia i psicosociologia aplicada.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PREVENCIó DE RISCOS LABORALS.

Cognoms i nom: Megias Iglesias, Rosa.
Denominació del lloc anterior: Servei de Pre-
venció de Riscos Laborals.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE GESTIó DE RECURSOS I MESURES 
DE SEGURETAT I SALUT.

Cognoms i nom: Valls Longarte, Amàlia.
Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió 
de Recursos i Mesures de Seguretat i Salut.
Denominació del nou lloc: es manté.

1.3 Subdirecció General de Plantilles, 
Provisió i Nòmines.

Cognoms i nom: Miquel Lasheras, Maria 
Isabel.
Denominació del lloc anterior: responsable del 
pressupost docent i seguiment.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PLANTILLES I PROGRAMACIó DE 
PERSONAL DOCENT.

Cognoms i nom: Albi Morillas, Montserrat.
Denominació del lloc anterior: Servei de Plan-
tilles i Programació de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Carbó Alfonso, Cristina.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Programació de Professorat d’Ensenyament 
Infantil i Primari.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PROVISIó DE LLOCS DE TREBALL 
DOCENTS.

Cognoms i nom: Sardà Font, Dolors.
Denominació del lloc anterior: Servei de Pro-
visió de Llocs de Treball Docents de Centres 
Públics.

Denominació del nou lloc: Servei de Provisió 
de Llocs de Treball Docents.

Cognoms i nom: Carrasco Hortalà, Antoni.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Provisió de Llocs de Treball Docents d’Ense-
nyaments Secundaris i Règim Especial.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE NòMINES DE PERSONAL DOCENT.

Cognoms i  nom: Portabel la Esquefa, 
Berenguer.
Denominació del lloc anterior: Servei de Nò-
mines de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Martínez Boqué, Maria 
Carme.
Denominació del lloc anterior: Secció de Nò-
mines de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

1.4 Subdirecció General de Centres 
Educatius.

Cognoms i nom: Gisbert Sempere, Rafael.
Denominació del lloc anterior: Subdirecció 
General de Gestió de Centres Educatius.
Denominació del nou lloc: Subdirecció General 
de Centres Educatius

SERVEI DE RèGIM ADMINISTRATIU DE CENTRES 
EDUCATIUS.

Cognoms i nom: Adell Segarra, Amador.
Denominació del lloc anterior: Servei de Règim 
Administratiu.
Denominació del nou lloc: Servei de Règim 
Administratiu de Centres Educatius.

Cognoms i nom: Cañoto Vázquez, Antonio.
Denominació del lloc anterior: Secció de Règim 
Administratiu de Centres Públics.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Francisco Marcú, Maria 
Clara.
Denominació del lloc anterior: Secció de Règim 
Administratiu de Centres Privats.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE RèGIM ECONòMIC DE CENTRES 
EDUCATIUS.

Cognoms i nom: Fons Serrano, Isabel.
Denominació del lloc anterior: Servei de Règim 
Econòmic.
Denominació del nou lloc: Servei de Règim 
Econòmic de Centres Educatius.

Cognoms i nom: Puig Serra, Magí.
Denominació del lloc anterior: Secció de Règim 
Econòmic de Centres Públics.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PAGAMENT DELEGAT.

Cognoms i nom: Puig Mollet, Teresa.
Denominació del lloc anterior: Servei de Pa-
gament Delegat.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: España López, Abel.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
del Pagament Delegat.
Denominació del nou lloc: es manté.

1.5 Subdirecció General de Construccions 
Escolars.
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Cognoms i nom: Ivern Salva, Núria.
Denominació del lloc anterior: Subdirecció 
General de Construccions Escolars.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Pouplana Malagarriga, Fran-
cisco Javier de.
Denominació del lloc anterior: responsable del 
seguiment dels contractes d’obres i assesso-
rament jurídic.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Vallès Viña, Núria.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
supervisió del programa RAM.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE GESTIó DE CONSTRUCCIONS 
ESCOLARS.

Cognoms i nom: Compte Barrachina, Josep 
Maria.
Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió 
de Construccions Escolars.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: De Pablo Pons, Margarita.
Denominació del lloc anterior: Secció de Su-
pervisió de Projectes.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i  nom: Dacosta Díaz, Joan 
Ramon.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Obres 
i Inspecció de Solars.
Denominació del nou lloc: Secció d’Obres.

Cognoms i nom: González Peña, Enric.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Patrimoni.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE GESTIó D’INVERSIONS.

Cognoms i nom: Carlucci Pena, Isabel.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
d’Inversions.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Plana de Silva, Laura.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Equi-
paments Educatius.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PROGRAMES ESPECíFICS.

Cognoms i nom: Ramo Traver, Joaquim.
Denominació del lloc anterior: Servei de Pro-
grames Específics.
Denominació del nou lloc: es manté.

1.6 Àrea de Planificació i Programació de 
l’Oferta Educativa.

Cognoms i nom: Moncunill Gras, Salvador.
Denominació del lloc anterior: Unitat de Pla-
nificació.
Denominació del nou lloc: es manté.

2. Direcció General d’Atenció a la Comuniat 
Educativa

2.1 Subdirecció General de Comunicació 
i Atenció a la Comunitat Educativa

SERVEI DE COMUNICACIó, DIFUSIó I 
PUBLICACIONS.

Cognoms i nom: Badia Ribas, M. Farners.

Denominació del lloc anterior: Servei de Difusió 
i Publicacions.
Denominació del nou lloc: Servei de Comuni-
cació, Difusió i Publicacions.

Cognoms i nom: Cama Soler, Rosa M.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Difusió.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Hosta Calderer, Elisabet.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Publicacions.
Denominació del nou lloc: es manté.

2.2 Subdirecció General de Gestió de 
Serveis a la Comunitat

SERVEI D’ESCOLARITzACIó I REGISTRE DE 
TíTOLS.

Cognoms i nom: Regué Godall, Joan-Miquel.
Denominació del lloc anterior: Servei d’Esco-
larització i Registre.
Denominació del nou lloc: Servei d’Escolarit-
zació i Registre de Títols.

Cognoms i nom: Fenosa Miret, Maria Dolors.
Denominació del lloc anterior: Secció de Re-
gistre de Centres i Títols.
Denominació del nou lloc: Secció de Registre 
de Títols

SERVEI DE GESTIó DELS SERVEIS A 
L’ALUMNAT.

Cognoms i nom: Viaplana Lleonart, Josep 
Maria.
Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió 
dels Serveis a l’Alumnat.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Berna Aguilar, Laura Júlia.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
de Beques i Ajuts.
Denominació del nou lloc: es manté.

3. Direcció de Serveis
3.1 Subdirecció General d’Organització, 

Qualitat i Sistemes d’Informació.

Cognoms i nom: Cabrerizo Huerta, Maria 
Pilar.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
projectes d’organització i informatització de 
serveis centrals.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI D’ORGANITzACIó I SISTEMES 
D’INFORMACIó.

Cognoms i nom: Palacín Ciprian, Mercè.
Denominació del lloc anterior: Servei d’Or-
ganització.
Denominació del nou lloc: Servei d’Organització 
i Sistemes d’Informació.

SERVEI D’INDICADORS I ESTADíSTICA.

Cognoms i nom: Oliart Bermejo, Juan.
Denominació del lloc anterior: Servei d’Esta-
dística, Informació i Documentació.
Denominació del nou lloc: Servei d’Indicadors 
i Estadística.

Cognoms i nom: Alsius Clavera, Mariona.

Denominació del lloc anterior: Secció d’Es-
tadística.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE GESTIó DEL CONEIXEMENT.

Cognoms i nom: Barba Albos, Mariona.
Denominació del lloc anterior: Secció de Do-
cumentació i Informació Educativa.
Denominació del nou lloc: Secció de Docu-
mentació.

3.2 Subdirecció General de Gestió Eco-
nòmica i Règim Interior.

Cognoms i nom: Mateu Palau, Mercè.
Denominació del lloc anterior: Subdirecció Ge-
neral de Gestió Econòmica i Règim Interior.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Navalon Casino, Fernando.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’arxiu.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PRESSUPOSTOS I GESTIó 
FINANCERA.

Cognoms i nom: Dorda Ventura, Joaquim.
Denominació del lloc anterior: Servei de Pres-
supostos i Gestió Financera.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: González López, Gloria.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Habi-
litació i Indemnitzacions.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE CONTRACTACIONS I 
SUBMINISTRAMENTS.

Cognoms i nom: Giner Lago, M. Lourdes.
Denominació del lloc anterior: Servei de Con-
tractacions i Subministraments.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Esteve de Puig, Marta.
Denominació del lloc anterior: Secció de Sub-
ministraments i Gestió de Crèdits.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE GESTIó D’IMMOBLES I RèGIM 
INTERIOR.

Cognoms i nom: Gras Montal, Jordi.
Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió 
d’Immobles i Règim Interior.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Montero Pinilla, Miquel.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Immo-
bles i Patrimoni.
Denominació del nou lloc: es manté.

3.3 Subdirecció General de Personal 
d’Administració i Serveis.

Cognoms i nom: Augé Hien, Joana.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’assessorament tècnic de personal d’admi-
nistració i serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PERSONAL D’ADMINISTRACIó I 
SERVEIS.

Cognoms i nom: Rangel Ramon, M. Luz.
Denominació del lloc anterior: Servei de Per-
sonal d’Administració i Serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.
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Cognoms i nom: Sangrà Vidal, Josefina 
Teresa.
Denominació del lloc anterior: Secció de Plan-
tilles i Pressupost del Personal d’Administració 
i Serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Maria Sánchez, yolanda.
Denominació del lloc anterior: Secció de Nòmi-
nes del Personal d’Administració i Serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE FORMACIó I DESENVOLUPAMENT.

Cognoms i nom: Salvans Sala, Maria del 
Carme.
Denominació del lloc anterior: Servei de For-
mació i Desenvolupament.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Centelles Serra, Núria.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Formació.
Denominació del nou lloc: es manté.

3.4 Àrea de les Tecnologies de la Informa-
ció i les Comunicacions.

Cognoms i nom: Moral Ajado, Jordi.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
mitjans audiovisuals.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Orgue Bella, Jordi.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’arquitectura tecnològica.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Llerena Rodríguez, Antoni.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’anàlisi de noves tecnologies.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Jiménez López, Dolors.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
qualitat dels sistemes d’informació.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Pérez Rivera, Ignacio.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
projectes de les tecnologies de la informació i 
les comunicacions per a la gestió.
Denominació del nou lloc: es manté.

SECRETARIA DE POLíTIQUES EDUCATIVES

1. Direcció General de l’Educació Bàsica 
i el Batxillerat

1.1 Subdirecció General d’Ordenació 
Curricular

SERVEI D’ORDENACIó CURRICULAR.

Cognoms i nom: Mayos Servet, Concep-
ción.
Denominació del lloc anterior: Servei d’Orde-
nació Curricular.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Llorens Aragonès, Marina.
Denominació del lloc anterior: Secció de Ma-
terial i Llibres de Text.
Denominació del nou lloc: responsable de 
llibres de text i material didàctic

SERVEI DE DIVERSIFICACIó CURRICULAR.

Cognoms i nom: Pellisé Pascual, Maria 
Cristina.

Denominació del lloc anterior: Servei d’Edu-
cació Especial.
Denominació del nou lloc: Servei de Diversi-
ficació Curricular.

Cognoms i nom: Gil Bussalleu, Teresa-Na-
talia.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Adap-
tacions del Currículum Escolar.
Denominació del nou lloc: responsable d’aten-
ció a la diversitat.

2. Direcció General d’Esenyaments Profes-
sionals, Artístics i Especialitzats

2.1 Subdirecció General de Planificació i 
Organització de la Formació Professional.

Cognoms i nom: Espinós Espinós, Joan 
Lluís.
Denominació del lloc anterior: Subdirecció 
General de Planificació i Organització de la 
Formació Professional.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Casanovas Sarsanedas, 
Ricard.
Denominació del lloc anterior: responsable 
de coordinació amb el Consell Català de la 
Formació Professional.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE SUPORT A LA GESTIó DELS 
CENTRES DE FORMACIó PROFESSIONAL 
INICIAL.

Cognoms i nom: Castrillo Rey, Fernando.
Denominació del lloc anterior: Servei de Suport 
a la Gestió dels Centres de Formació Profes-
sional i Ensenyaments Esportius.
Denominació del nou lloc: Servei de Suport 
a la Gestió dels Centres de Formació Profes-
sional Inicial.

SERVEI D’ORGANITzACIó DEL CURRíCULUM DE 
LA FORMACIó PROFESSIONAL INICIAL.

Cognoms i nom: Casado Latorre, Caterina.
Denominació del lloc anterior: Servei d’Orga-
nització del Currículum de la Formació Profes-
sional i dels Ensenyaments Esportius.
Denominació del nou lloc: Servei d’Organització 
del Currículum de la Formació Professional 
Inicial

2.2 Subdirecció General de Programes 
i Recursos.

Cognoms i nom: Farriols Sender, Javier.
Denominació del lloc anterior: Subdirecció 
General de Programes i Recursos.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PROGRAMES INTERNACIONALS DE 
LA FORMACIó PROFESSIONAL.

Cognoms i nom: Font Burés, M. Àngels.
Denominació del lloc anterior: Servei de 
Programes Internacionals de Formació Pro-
fessional.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI DE PROGRAMES DE TRANSICIó.

Cognoms i nom: Solans Esparrica, Rosa.
Denominació del lloc anterior: Servei de Pro-
grames de Transició.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEI D’INFORMACIó I ORIENTACIó 
PROFESSIONAL.

Cognoms i nom: Prujà Noe, Ramon.
Denominació del lloc anterior: Servei d’Infor-
mació i Orientació Professional.
Denominació del nou lloc: es manté.

2.3 Subdirecció General d’Ensenyaments 
Artístics i Especialitzats.

Cognoms i nom: Simon Corbera, Daniel.
Denominació del lloc anterior: responsable 
d’ensenyaments musicals.
Denominació del nou lloc: es manté.

2.4 Unitat d’Educació Permanent.

Cognoms i nom: Comellas Pons, Mercè.
Denominació del lloc anterior: Servei de Planifi-
cació de la Formació de Persones Adultes.
Denominació del nou lloc: Unitat d’Educació 
Permanent.

2.5 Institut Català de Qualificacions Pro-
fessionals.

Cognoms i nom: Ranchal Collado, Francis-
co.
Denominació del lloc anterior: director/a tèc-
nic/a de l’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Guillen Pujol, Josep Maria.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
executiu/iva de l’Institut Català de les Qualifi-
cacions Professionals.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Merino Alcántara, Manuela 
Júlia.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
l’Àrea de Qualificacions.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Domènech Freixanet, 
Carles.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
l’Àrea de Formació.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Farrés Miravet, Àngel.
Denominació del lloc anterior: responsable de 
l’Àrea d’Acreditació de la Competència.
Denominació del nou lloc: es manté.

3. Direcció General d’Innovació
3.1 Subdirecció General de Llengües i 

Entorn.

Cognoms i nom: Vallcorba Cot, Josep.
Denominació del lloc anterior: Subdirecció 
General de Llengua i Cohesió Social.
Denominació del nou lloc: Subdirecció General 
de Llengües i Entorn

SERVEI D’ESCOLA I ENTORN.

Cognoms i nom: Moran Medina, Blanca 
Nieves.
Denominació del lloc anterior: Servei d’Inter-
culturalitat i Cohesió Social.
Denominació del nou lloc: Servei d’Escola i 
Entorn.

SERVEI D’IMMERSIó I úS DE LA LLENGUA.

Cognoms i nom: Mayans Balcells, Pere.
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Denominació del lloc anterior: Servei d’Ense-
nyament del Català.
Denominació del nou lloc: Servei d’Immersió 
i ús de la Llengua.

Cognoms i nom: Ricart Orus, Francesc 
Xavier.
Denominació del lloc anterior: Secció Tecni-
copedagògica.
Denominació del nou lloc: responsable tec-
nicopedagògic

3.2 Subdirecció General de Formació i 
Desenvolupament del Personal Docent.

Cognoms i nom: Badia Pujol, Joan.
Denominació del lloc anterior: Subdirecció 
General de Formació Permanent i Recursos 
Pedagògics.
Denominació del nou lloc: Subdirecció General 
de Formació i Desenvolupament del Personal 
Docent

SERVEI DE FORMACIó DEL PERSONAL 
DOCENT.

Cognoms i nom: Duñach Masjuan, Marta.
Denominació del lloc anterior: Servei de Pro-
gramació i Avaluació.
Denominació del nou lloc: Servei de Formació 
del Personal Docent

4. Servei de Gestió Econòmica i Admi-
nistrativa.

Cognoms i nom: Baldrich Roselló, Jordi.
Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió 
Econòmica Administrativa.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Radigales Llin, Marta.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
de Convenis i Subvencions.
Denominació del nou lloc: es manté.

SERVEIS TERRITORIALS

1. Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Direcció dels Serveis Territorials
1.1 Secretaria.

Cognoms i nom: Guiu Espinosa, Carmelo.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària dels 
Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat).
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Masdéu Vila, Josep.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Centres i Alumnes.
Denominació del nou lloc: es manté.

1.2. Servei de Personal Docent.

Cognoms i nom: Besumbes Cavero, Pilar.
Denominació del lloc anterior: Servei de Per-
sonal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Alonso Vicente, M. Rosa-
rio.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

1.3. Secció de Prevenció de Riscos La-
borals.

Cognoms i nom: González Cambray, Josep.
Denominació del lloc anterior: Secció de Pre-
venció de Riscos Laborals.

Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Fàbregues Arbués, Cecília.
Denominació del lloc anterior: tècnic/a en 
ergonomia i psicosociologia aplicada.
Denominació del nou lloc: es manté.

2. Serveis Territorials a Barcelona II (co-
marques)

DIRECCIó DELS SERVEIS TERRITORIALS.

Cognoms i nom: zapater Torras, Carmen.
Denominació del lloc anterior: adjunt/a al/a la 
director/a dels serveis territorials en matèria 
d’educació.
Denominació del nou lloc: es manté.

2.1 Secretaria.

Cognoms i nom: Martí Garcia, Joan Bap-
tista.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
dels Serveis Territorials a Barcelona II (co-
marques).
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Roselló Iglesias, Maria 
Dèlia.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Centres i Alumnes.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Rodríguez Barrios, Elvira.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Ad-
ministració.
Denominació del nou lloc: es manté.

2.2 Servei de Personal Docent.

Cognoms i nom: López Gausa, Montserrat.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

2.3 Secció d’Obres i Manteniment.

Cognoms i nom: Esteban Gascón, Carmen.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Obres 
i Manteniment.
Denominació del nou lloc: es manté.

2.4 Secció de Serveis Educatius i Formació 
Permanent.

Cognoms i nom: Guri López, Montserrat.
Denominació del lloc anterior: Secció de Ser-
veis Educatius i Formació Permanent.
Denominació del nou lloc: es manté.

2.5 Secció de Prevenció de Riscos La-
borals.

Cognoms i nom: Ros Vilanova, Mònica.
Denominació del lloc anterior: Secció de Pre-
venció de Riscos Laborals.
Denominació del nou lloc: es manté.

3. Serveis Territorials al Baix Llobregat-
Anoia

DIRECCIó DELS SERVEIS TERRITORIALS

3.1 Secretaria.

Cognoms i nom: Castañar Fernández, Francesc 
Miquel.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària dels 
Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Solé Bausa, Maria.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Centres i Alumnes.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Amat Salas, M. Assumpta.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Ad-
ministració.
Denominació del nou lloc: es manté.

3.2 Servei de Personal Docent.

Cognoms i nom: Vilalta Piferrer, Xavier.
Denominació del lloc anterior: Servei de Per-
sonal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Castellet Torne, M. Àngels.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

3.3 Secció d’Obres i Manteniment.

Cognoms i nom: García-Valdecasas Salgado, 
José Maria.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Obres 
i Manteniment.
Denominació del nou lloc: es manté.

3.4 Secció de Serveis Educatius i Formació 
Permanent.

Cognoms i nom: Pou Puig, Mercè.
Denominació del lloc anterior: Secció de Ser-
veis Educatius i Formació Permanent.
Denominació del nou lloc: es manté.

3.5 Secció de Prevenció de Riscos La-
borals.

Cognoms i nom: González Porcel, Juana.
Denominació del lloc anterior: Secció de Pre-
venció de Riscos Laborals.
Denominació del nou lloc: es manté.

4. Serveis Territorials al Vallès Occidental

DIRECCIó DELS SERVEIS TERRITORIALS

4.1 Secretaria.

Cognoms i nom: Borguño Ventura, Isabel.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària dels 
Serveis Territorials al Vallès Occidental.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Segura Tora, Violant.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Centres i Alumnes.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Toll de las Heras, Genís.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Ad-
ministració.
Denominació del nou lloc: es manté.

4.2 Servei de Personal Docent.

Cognoms i nom: Asensio Blanco, Josep 
Antoni.
Denominació del lloc anterior: Servei de Per-
sonal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

4.3 Secció d’Obres i Manteniment.

Cognoms i nom: Arbos Codina, Víctor.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Obres 
i Manteniment.
Denominació del nou lloc: es manté.

4.4 Secció de Serveis Educatius i Formació 
Permanent.
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Cognoms i nom: Carasa Martín, Pilar.
Denominació del lloc anterior: Secció de Ser-
veis Educatius i Formació Permanent.
Denominació del nou lloc: es manté.

4.5 Secció de prevenció de Riscos La-
borals.

Cognoms i nom: Farran Vall, Antoni.
Denominació del lloc anterior: Secció de Pre-
venció de Riscos Laborals.
Denominació del nou lloc: es manté.

5. Serveis Territorials a Girona

DIRECCIó DELS SERVEIS TERRITORIALS

5.1 Secretaria.

Cognoms i nom: Farrés Sacrest, Josep M.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
dels Serveis Territorials a Girona.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Díez Garcia, Francesc 
Xavier.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Centres i Alumnes.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Pol Masjoan, Rosa Maria.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Ad-
ministració.
Denominació del nou lloc: es manté.

5.2 Servei de Personal Docent.

Cognoms i nom: Segovia Fernández, Maria 
del Carme.
Denominació del lloc anterior: Servei de Per-
sonal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Alemany Burch, M. Dolors.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

5.3 Secció d’Obres i Manteniment.

Cognoms i nom: Oriol Piferrer, José Santi-
ago.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Obres 
i Manteniment.
Denominació del nou lloc: es manté.

5.4 Secció de Serveis Educatius i Formació 
Permanent.

Cognoms i nom: Obrador Mayol, Miquela.
Denominació del lloc anterior: Secció de Ser-
veis Educatius i Formació Permanent.
Denominació del nou lloc: es manté.

5.5 Secció de Prevenció de Riscos La-
borals.

Cognoms i nom: Ladron Bercebal, Sebastián.
Denominació del lloc anterior: Secció de Pre-
venció de Riscos Laborals.
Denominació del nou lloc: es manté.

6. Serveis Territorials a Lleida

DIRECCIó DELS SERVEIS TERRITORIALS

6.1 Secretaria.

Cognoms i nom: Huguet Tribó, Amadeu-
Pere.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària 
dels Serveis Territorials a Lleida.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Franco Baiget, Anna Maria.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Centres i Alumnes.
Denominació del nou lloc: es manté.

6.2 Servei de Personal Docent.

Cognoms i nom: Ramírez Vila, M. Dolors.
Denominació del lloc anterior: Servei de Per-
sonal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Bartra Bara, Joan.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

6.3 Secció d’Obres i Manteniment.

Cognoms i nom: Rovira Casals, Josep.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Obres 
i Manteniment.
Denominació del nou lloc: es manté.

6.4 Secció de Serveis Educatius i Formació 
Permanent.

Cognoms i nom: Blanch Castells, Francesc.
Denominació del lloc anterior: Secció de Ser-
veis Educatius i Formació Permanent.
Denominació del nou lloc: es manté.

6.5 Secció de Prevenció de Riscos La-
borals.

Cognoms i nom: Riu Riu, Carme.
Denominació del lloc anterior: Secció de Pre-
venció de Riscos Laborals.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Ibars Roure, M. Esther.
Denominació del lloc anterior: Tècnic/a en 
ergonomia i psicosocilogia aplicada.
Denominació del nou lloc: es manté.

7. Serveis Territorials a Tarragona

DIRECCIó DELS SERVEIS TERRITORIALS

7.1 Secretaria.

Cognoms i nom: Mercadé Orriols, Rosalia.
Denominació del lloc anterior: Secció de 
Centres i Alumnes.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Calvet Garcés, Maria Glò-
ria.
Denominació del lloc anterior: Secció d’Ad-
ministració.
Denominació del nou lloc: es manté.

7.2 Servei de Personal Docent.

Cognoms i nom: Esteve Molina, Isabel.
Denominació del lloc anterior: Servei de Per-
sonal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Diaz Bosch, Francesc 
Josep.
Denominació del lloc anterior: Secció de Gestió 
de Personal Docent.
Denominació del nou lloc: es manté.

7.3 Secció de Serveis Educatius i Formació 
Permanent.

Cognoms i nom: Abellan Armelles, Vicenç A.
Denominació del lloc anterior: Secció de Ser-
veis Educatius i Formació Permanent.
Denominació del nou lloc: es manté.

8. Serveis Territorials a les Terres de 
l’Ebre

DIRECCIó DELS SERVEIS TERRITORIALS

8.1 Secretaria.

Cognoms i nom: Capell Solsona, Baptista.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària dels 
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.
Denominació del nou lloc: es manté.

8.2 Secció de Serveis Educatius i Formació 
Permanent.

Cognoms i nom: Estrada Royo, Núria.
Denominació del lloc anterior: Secció de Ser-
veis Educatius i Formació Permanent.
Denominació del nou lloc: es manté.

(08.078.149)

RESOLUCIÓ EDU/897/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora M. Lluïsa Pruna 
Santamaria com a cap de l’Oficina Territorial del 
Maresme del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució de 19 de setembre 
de 1996, de nomenament de personal funci-
onari per ocupar diversos llocs de treball del 
Departament d’Educació (DOGC núm. 2272, 
de 23.10.1996), la senyora M. Lluïsa Pruna 
Santamaria va ser nomenada cap de l’Oficina 
Territorial d’Ensenyament del Maresme de la 
Delegació Territorial del Departament d’Ense-
nyament de Barcelona II (comarques);

Atès que per Resolució EDC/3020/2005, 
de 21 d’octubre (DOGC núm. 4499, de 
28.10.2005), es va adaptar el nomenament 
de la senyora M. Lluïsa Pruna Santamaria a la 
nova estructura del Departament d’Educació, 
en el lloc de treball de cap de l’Oficina Territorial 
del Maresme;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 
13.12.2007), s’ha modificat l’organització tant 
pel que fa als llocs de treball estructurals com 
als llocs de treball singulars, i de conformitat 
amb l’Acord de la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública de 25 de març de 2008, el lloc 
de treball indicat resta suprimit amb efectes 
del dia 31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

El cessament de la senyora M. Lluïsa Pruna 
Santamaria com a cap de l’Oficina Territorial 
del Maresme del Departament d’Educació amb 
efectes del dia 31 de març de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
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contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició, abans del 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució, d’acord amb el que disposen els 
articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.077.167)

RESOLUCIÓ EDU/898/2008, de 18 de març, 
de cessament de la senyora M. Àngels Reig 
Puig com a cap de la Secció de Coordina-
ció i Assessorament en Matèria de Centres 
Educatius.

Atès que per Resolució EDU/3599/2006, 
de 30 d’octubre, de nomenament de personal 
funcionari per ocupar diversos llocs de treball 
del Departament d’Educació (DOGC núm. 
4762, de 16.11.2006), la senyora M. Àngels 
Reig Puig va ser nomenada cap de la Secció 
de Coordinació i Assessorament en Matèria 
de Centres Educatius;

Atès que d’acord amb el Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del 
Departament d’Educació (DOGC núm. 
5028, de 13.12.2007), s’ha modif icat 
l’organització tant pel que fa als llocs de 
treball estructurals com als llocs de treball 
singulars, i de conformitat amb l’Acord de 
la Comissió Tècnica de la Funció Pública 
de 25 de març de 2008, el lloc de treball 
indicat resta suprimit amb efectes del dia 
31 de març de 2008;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball 
i promoció professional dels funcionaris 
de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

La senyora M. Àngels Reig Puig cessa com 
a cap de la Secció de Coordinació i Assesso-
rament en Matèria de Centres Educatius del 
Departament d’Educació amb efectes del dia 
31 de març de 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que ha 
dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar 
de l’endemà de la publicació de la resolució, 
d’acord amb el que disposen els articles 116 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques 
i el procediment administratiu comú.

Barcelona, 18 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.078.020)


