Núm. 1182

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Educació

FULL DE DISPOSICIONS
I ACTES ADMINISTRATIUS
D’EDUCACIÓ
Núm. 1182, any XXVI, abril 2008
SUMARI
RESOLUCIÓ EDU/983/2008, de 20
de març, per la qual s’autoritza el
canvi de titular del centre docent
privat Centre Pilot Sant Just Desvern,
de Sant Just Desvern. (DOGC núm.
5106, de 8.4.2008)................................ 5630
RESOLUCIÓ EDU/984/2008, de 19
de març, per la qual es modifica
l’autorització d’obertura del centre
docent privat Escola de Dansa Marisa
Yudes, de Badalona. (DOGC núm.
5106, de 8.4.2008)................................ 5630
RESOLUCIÓ EDU/985/2008, de 20
de març, per la qual es modifica
l’autorització d’obertura del centre
docent privat Montagut, de Vilafranca
del Penedès. (DOGC núm. 5106, de
8.4.2008)................................................ 5630
RESOLUCIÓ EDU/986/2008, de 14
de març, per la qual es dóna publicitat al Conveni signat entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i la Generalitat de
Catalunya per al finançament dels llibres
i altre material didàctic en els nivells
obligatoris de l’ensenyament per al curs
acadèmic 2007-2008. (DOGC núm.
5106, de 8.4.2008)................................ 5630
RESOLUCIÓ EDU/987/2008, de 20
de març, per la qual es fa pública
la convocatòria del procediment de
redistribució d’efectius de funcionaris
de carrera del cos d’inspectors d’educació i del cos d’inspectors al servei
de l’administració educativa, a llocs
de treball de la Inspecció d’Educació
adscrits als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental. (DOGC núm.
5106, de 8.4.2008)................................ 5632
RESOLUCIÓ EDU/1022/2008, de 2
d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a l’adjudicació de

beques de col·laboració en tasques
de formació en tecnologies de la
informació aplicades a l’educació,
pròpies del Departament d’Educació, per a l’any 2008. (DOGC núm.
5107, de 9.4.2008)................................ 5633
RESOLUCIÓ EDU/1021/2008, d’1
d’abril, per la qual s’adapten diversos
nomenaments a l’estructura del Departament d’Educació. (DOGC núm.
5107, de 9.4.2008)................................ 5633
ANUNCI pel qual es fa pública la
licitació d’un contracte d’obres
(exp. 0955/08). (DOGC núm. 5107,
de 9.4.2008).......................................... 5634
RESOLUCIÓ EDU/1025/2008, d’1
d’abril, per la qual s’autoritza als
centres que imparteixen els ensenyaments de dansa de grau professional l’oferta de formació pràctica en empreses. (DOGC núm.
5108, de 10.4.2008).............................. 5634
RESOLUCIÓ EDU/1026/2008, de 31
de març, per la qual s’estableix el
procediment per a l’autorització d’assignatures optatives en els ensenyaments de dansa de grau professional
i en els ensenyaments de música
de grau professional. (DOGC núm.
5108, de 10.4.2008).............................. 5635
RESOLUCIÓ EDU/1027/2008, de 12
de març, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 6 de març
de 2008, del recurs de reposició
interposat per la titularitat del centre
docent privat concertat Sagrado
Corazón de Jesús, de Terrassa, contra la Resolució EDU/1666/2007,
d’1 de juny. (DOGC núm. 5108, de
10.4.2008).............................................. 5635
RESOLUCIÓ EDU/1028/2008, d’11 de
març, per la qual es resolen les sol·
licituds de centres docents privats per
acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments d’educació
5629

infantil de segon cicle i d’educació
secundària obligatòria. (DOGC núm.
5108, de 10.4.2008).............................. 5636
RESOLUCIÓ EDU/1029/2008, de 31
de març, per la qual es dóna publicitat
al conveni de col·laboració entre el
Ministeri d’Educació i Ciència i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per dotar d’auxiliars de conversa centres educatius de la Comunitat
Autònoma de Catalunya. (DOGC núm.
5108, de 10.4.2008).............................. 5636
RESOLUCIÓ EDU/1030/2008, de 20 de
març, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre docent privat
Monlau, de Barcelona. (DOGC núm.
5108, de 10.4.2008).............................. 5637
RESOLUCIÓ EDU/1031/2008, de 20 de
març, per la qual es modifica l’autorització
d’obertura del centre docent privat Disced, de Barcelona. (DOGC núm. 5108,
de 10.4.2008)........................................ 5638
RESOLUCIÓ EDU/1032/2008, de
20 de març, per la qual s’autoritza
l’obertura del centre d’educació infantil
Giravolt, de Barcelona. (DOGC núm.
5108, de 10.4.2008).............................. 5638
ORDRE EDU/1037/2008, de 2 d’abril,
per la qual es determina la composició
de la Comissió de Subministraments del
Departament d’Educació. (DOGC núm.
5108, de 10.4.2008).............................. 5639
RESOLUCIÓ EDU/1046/2008, de 7
d’abril, per la qual es dóna publicitat
a la Resolució de 3 d’abril de 2008
sobre un recurs de reposició presentat
pel senyor José Luis Piñeiro Gómez
contra la Resolució EDU/3679/2007,
de 3 de desembre. (DOGC núm. 5109,
de 11.4.2008)........................................ 5639
ANUNCI pel qual es fa pública la
licitació d’un contracte d’obres (exp.
1037/08. (DOGC núm. 5110, de
14.4.2008)................................................... 5640

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ EDU/983/2008, de 20 de març,
per la qual s’autoritza el canvi de titular del
centre docent privat Centre Pilot Sant Just
Desvern, de Sant Just Desvern.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
al Departament d’Educació pel representant de
l’Asociación Promotora de Centros de Educación Especial “ASPROCES”, en petició de canvi
de titular del centre docent privat Centre Pilot
Sant Just Desvern, de Sant Just Desvern, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment per part del nou
titular dels requisits exigits per la normativa
d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació; i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar el canvi de titular del centre
docent privat Centre Pilot Sant Just Desvern,
de Sant Just Desvern, codi 08034163.
Les dades del nou titular són:
Nom: “ASPROSEAT” Associació Promotora
de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques.
NIF: G08692410.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, el corresponent Servei Territorial del
Departament d’Educació efectuarà els tràmits
necessaris per incloure les modificacions
escaients en els documents administratius
corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Sant Feliu de Llobregat, 20 de març de
2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia
(08.079.182)

RESOLUCIÓ EDU/984/2008, de 19 de març,
per la qual es modifica l’autorització d’obertura
del centre docent privat Escola de Dansa Marisa
Yudes, de Badalona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents Serveis Territorials del

Departament d’Educació per la titular del
centre docent privat Escola de Dansa Marisa
Yudes, de Badalona, en petició d’autorització de trasllat i augment de la capacitat
màxima simultània, 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 Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles
de música i de dansa, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Modificar l’autorització d’obertura del
centre docent privat per trasllat de locals i
augment de la capacitat màxima simultània:
Les noves dades són:
Adreça: passatge de la Plana, 4.
Capacitat màxima simultània per a 50 llocs
escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Resolc:
—1 Modificar l’autorització d’obertura del
centre docent privat Montagut, codi 08031356,
de Vilafranca del Penedès, per modificació de
la capacitat, en els termes següents:
Ensenyaments que disminueixen la capacitat:
Educació secundària obligatòria: disminució de 8 a 4 unitats i de 240 a 120 llocs
escolars.
Batxillerat: disminució de 6 a 4 unitats i de
210 a 131 llocs escolars.
Ensenyaments que amplien la capacitat:
Educació infantil de segon cicle: ampliació de
3 a 6 unitats i de 75 a 150 llocs escolars.
Educació primària: ampliació de 6 a 12 i de
150 a 300 llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 20 de març de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

Barcelona, 19 de març de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)
(08.079.137)

RESOLUCIÓ EDU/985/2008, de 20 de març,
per la qual es modifica l’autorització d’obertura
del centre docent privat Montagut, de Vilafranca
del Penedès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre docent privat Montagut,
de Vilafranca del Penedès, en petició de modificació de la capacitat, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig d’educació; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixin ensenyaments de règim general
no universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,
5630

Annex
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 6 unitats
amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat
per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 120 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 131
llocs escolars en les modalitats de ciències i
tecnologia, i d’humanitats i ciències socials.
Amb caràcter transitori i fins a la seva
extinció: 4 unitats amb capacitat per a 131
llocs escolars en les modalitats de ciències
de la naturalesa i de la salut, de tecnologia i
d’humanitats i ciències socials.
(08.079.136)

RESOLUCIÓ EDU/986/2008, de 14 de març,
per la qual es dóna publicitat al Conveni signat entre el Ministeri d’Educació i Ciència i la
Generalitat de Catalunya per al finançament
dels llibres i altre material didàctic en els nivells obligatoris de l’ensenyament per al curs
acadèmic 2007-2008.
En data 30 d’octubre de 2007 s’ha signat
un conveni entre el Ministeri d’Educació i

Núm. 1182

Ciència i la Generalitat de Catalunya per al
finançament dels llibres i altre material didàctic
en els nivells obligatoris de l’ensenyament per
al curs acadèmic 2007-2008. Aquest Conveni
estableix els mecanismes de cooperació entre
ambdues parts per tal de col·laborar amb
les famílies en el finançament dels llibres i
altre material didàctic destinat als alumnes
matriculats en el curs acadèmic 2007-2008,
en els nivells d’educació primària i educació
secundària obligatòria, en centres sostinguts
amb fons públics.
Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i de l’article
9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació
i regulació del Registre de convenis de col·
laboració i cooperació, sobre la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels
convenis de col·laboració amb l’Administració
de l’Estat,

Resolc:
Fer públic el Conveni de col·laboració,
subscrit el 30 d’octubre de 2007 entre el
Ministeri d’Educació i Ciència i la Generalitat
de Catalunya, per al finançament dels llibres i
altre material didàctic en els nivells obligatoris
de l’ensenyament per al curs acadèmic 20072008, que es transcriu a l’annex d’aquesta
Resolució.
Barcelona, 14 de març de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX
Conveni entre el Ministeri d’Educació i Ciència
i la Generalitat de Catalunya per al finançament
dels llibres i altre material didàctic en els nivells obligatoris de l’ensenyament per al curs
acadèmic 2007-2008
A Madrid, a 30 d’octubre de 2007
Intervenen
D’una part, la senyora Mercès Cabrera
Calvo-Sotelo, ministra d’Educació i Ciència,
en virtut del Reial decret 464/2006, de 10
d’abril.
D’una altra part, la Generalitat de Catalunya
i, en la seva representació, l’Honorable Senyor
Ernest Maragall i Mira, conseller d’Educació,
en virtut del Decret 423/2006, de 28 de
novembre.
Reconeixent-se que tenen capacitat per
subscriure aquest Conveni,
Exposen
Que l’article 149.1.1a i 30a de la Constitució espanyola reserva a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de
les condicions bàsiques que garanteixin la
igualtat de tots els espanyols en l’exercici
dels drets i sobre les normes bàsiques per
al desenvolupament de l’article 27 de la

Constitució, a fi de garantir el compliment
de les obligacions dels poders públics en
aquesta matèria.
Que l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, disposa a l’article 131.3 que correspon
a la Comunitat Autònoma, com a competència
compartida, la programació de l’ensenyament;
l’ordenació del sector de l’ensenyament i de
l’activitat docent i educativa; l’establiment dels
plans d’estudi, inclosa l’ordenació curricular;
el règim de foment de l’estudi, i de beques
i ajuts estatals; l’accés a l’educació i els criteris d’admissió d’alumnes; els requisits dels
centres, el control de la gestió dels centres
privats sostinguts amb fons públics; l’adquisició
i pèrdua de la condició de funcionari docent de
l’Administració educativa, i el desenvolupament
dels seus drets i deures bàsics, així com la
política de personal al servei de l’Administració
educativa.
Que ambdues parts coincideixen en l’objectiu de col·laborar en el finançament dels
llibres i altre material didàctic amb les famílies
dels alumnes matriculats en centres sostinguts
amb fons públics dels nivells obligatoris de
l’ensenyament.
Consegüentment amb tot això, el Ministeri d’Educació i Ciència i la Generalitat de
Catalunya, prèvia aprovació de la Comissió
Delegada del Govern per a Política Autonòmica, subscriuen aquest Conveni per al curs
acadèmic 2007-2008, de conformitat amb
les següents
Clàusules
Primera. Objecte del Conveni
Constitueix l’objecte d’aquest Conveni l’establiment dels mecanismes de cooperació necessaris entre el Ministeri d’Educació i Ciència
i la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de
col·laborar amb les famílies en el finançament
dels llibres i altre material didàctic destinat
als alumnes matriculats en el curs acadèmic
2007-2008, en els nivells d’educació primària
i educació secundària obligatòria, en centres
de la Generalitat de Catalunya sostinguts amb
fons públics.
Segona. Sistema de finançament dels llibres
i altre material didàctic en els centres sostinguts amb fons públics d’educació primària i
educació secundària obligatòria
El finançament dels llibres i altre material
didàctic en els centres sostinguts amb fons
públics dels nivells obligatoris de l’ensenyament s’efectuarà pel procediment que descriu
aquesta clàusula.
La Generalitat de Catalunya destinarà
6.228.000,00 euros, amb càrrec als crèdits EN 04
D/2260008004250, EN04 D/480000100/4250
i EN04 D/460000100/4210, per a la generalització del Programa cooperatiu per al
foment de la reutilització de llibres de text i
material didàctic complementari en els centres
sostinguts amb fons públics que imparteixen
ensenyaments obligatoris, d’acord amb l’Ordre
EDU/186/2007, d’1 de juny (DOGC núm. 4900,
de 8.6.2007).
Així mateix, la Generalitat de Catalunya
convocarà ajuts de fins a 95,00 euros
destinats a alumnes matriculats en centres
sostinguts amb fons públics de la seva
comunitat, per a l’adquisició de llibres de
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text i material didàctic complementari. Es
podran presentar a aquesta convocatòria
els alumnes que participin en el Programa
cooperatiu per al foment de la reutilització
de llibres de text i material didàctic complementari. La convocatòria serà pública,
en règim de concurrència competitiva, i els
ajuts s’adjudicaran de conformitat amb el
criteri de renovació i nivell de renda.
La Generalitat de Catalunya garantirà que
els alumnes que van ser becaris del Ministeri d’Educació i Ciència siguin beneficiaris
d’aquests ajuts.
Per col·laborar amb les famílies en el finançament dels llibres de text i altre material
didàctic, el Ministeri d’Educació i Ciència lliurarà a la Generalitat de Catalunya la quantitat
de 9.573.543,00 euros, amb càrrec al crèdit
18.11.323M.483.00 del seu pressupost. El
lliurament s’efectuarà immediatament després
de la signatura d’aquest Conveni, i en tot cas,
abans de l’1 de novembre de 2007. En el
termini de tres mesos des de la seva recepció,
la Generalitat de Catalunya justificarà que ha
destinat la quantitat referida a la finalitat que
estableix aquest Conveni.
Tercera. Difusió
La difusió en qualsevol àmbit del programa
de finançament dels llibres i altre material
didàctic farà constar la participació del Ministeri d’Educació i Ciència. Concretament, les
publicacions i notificacions efectuades per
qualsevol mitjà contindran el logo institucional
del Ministeri d’Educació i Ciència i la menció
expressa “Programa cofinançat pel Ministeri
d’Educació i Ciència”.
Quarta. Estadístiques
La Generalitat de Catalunya facilitarà al
Ministeri d’Educació i Ciència totes les dades
necessàries per al seguiment i l’avaluació del
programa, així com per a l’elaboració de les
estadístiques amb finalitats estatals.
Cinquena. Comissió de seguiment
1. A fi de realitzar el seguiment, la interpretació i el compliment d’aquest Conveni,
ambdues parts convenen la constitució d’una
comissió mixta paritària, composta de sis
membres, tres dels quals seran designats per
la Conselleria d’Educació de la Generalitat,
dos pel Ministeri d’Educació i Ciència i un
per la Delegació del Govern a la Comunitat
Autònoma de Catalunya, que actuarà en
representació de la Delegació del Govern de
la Comunitat esmentada.
2. La Comissió de seguiment es reunirà,
almenys, una vegada en el curs 2007-2008,
o quan una de les parts ho sol·liciti.
Sisena. Vigència
Aquest Conveni tindrà efectes des de l’endemà de la seva signatura i tindrà vigència
durant el curs acadèmic 2007-2008.
Podrà ser prorrogat per a anys successius
a petició expressa de les parts.
En cas de pròrroga, s’incorporarà un annex
en el qual s’especificaran les aportacions de
les parts per al corresponent curs acadèmic.
Aquest annex haurà de ser aprovat per la
Comissió Delegada del Govern per a Política
Autonòmica.
I en prova de conformitat, se signa aquest
Acord en el lloc i la data a dalt indicats.
(08.072.154)
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RESOLUCIÓ EDU/987/2008, de 20 de març,
per la qual es fa pública la convocatòria del
procediment de redistribució d’efectius de
funcionaris de carrera del cos d’inspectors
d’educació i del cos d’inspectors al servei de
l’administració educativa, a llocs de treball de
la Inspecció d’Educació adscrits als Serveis
Territorials al Maresme-Vallès Oriental.
El Decret 269/2007, d’11 de desembre, de
reestructuració del Departament d’Educació
(DOGC núm. 5028, de 13.12.2007), estableix
en la seva disposició addicional segona l’estructura territorial del Departament d’Educació,
mentre no s’estructurin els òrgans territorials
d’aquest Departament mitjançant un decret
específic.
D’acord amb aquesta nova organització
territorial, s’han creat els Serveis Territorials
al Maresme-Vallès Oriental que, amb seu a
Mataró, abasten l’àmbit territorial de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el
municipi de Fogars de la Selva.
Atès que aquests nous Serveis Territorials
es creen com a resultat d’una partició de
l’àmbit territorial que abans corresponia als
Serveis Territorials a Barcelona II (comarques),
és procedent convocar un procediment de
redistribució d’efectius i adscripció als llocs
de treball de la Inspecció d’Educació en els
nous Serveis Territorials al Maresme-Vallès
Oriental, entre els funcionaris de carrera del
cos d’inspectors d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’administració educativa,
que tenen actualment la seva destinació definitiva en els Serveis Territorials a Barcelona
II (comarques).
L’apartat 4 de la disposició addicional sisena
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006) estableix
que: “durant els cursos escolars en què no se
celebrin els concursos d’àmbit estatal a què
es refereix aquesta disposició, les diferents
administracions educatives podran organitzar
procediments de provisió referits a l’àmbit
territorial la gestió dels quals els correspongui i
destinats a la cobertura de les seves places, tot
això sense perjudici que en qualsevol moment
puguin realitzar processos de redistribució o
de recol·locació dels seus efectius”.
Per la seva banda, el Reial decret 2112/1998,
de 2 d’octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998),
regula els concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents
a cossos docents. En la seva disposició addicional onzena s’estableixen els criteris que
cal aplicar en els supòsits en què hagin de
determinar-se entre diferents professors que
ocupin places del mateix tipus, quin d’ells és
l’afectat per una circumstància que impliqui una
pèrdua provisional o definitiva de la destinació
que venien ocupant, en el cas que cap d’ells
opti voluntàriament pel cessament en la plaça
objecte de supressió.
Per tot això, i a proposta de la Subdirecció
General de la Inspecció d’Educació,
Resolc:
—1 Convocar i fer públic el procediment
de redistribució d’efectius de funcionaris de
carrera del cos d’inspectors d’educació i del

cos d’inspectors al servei de l’administració
educativa, que actualment tenen la seva
destinació definitiva als Serveis Territorials a
Barcelona II (comarques), per tal de procedir
a la seva recol·locació a llocs de treball de
la Inspecció d’Educació adscrits als Serveis
Territorials al Maresme-Vallès Oriental.
—2 Aquesta convocatòria es regirà per les
bases que s’inclouen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
Contra aquesta Resolució que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
competent, 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 recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, 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, 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, 20 de març de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX 1
Bases
—1 Requisits de participació
Podran prendre part, de manera voluntària, en aquesta convocatòria els funcionaris
de carrera del cos d’inspectors d’educació
o del cos d’inspectors al servei de l’administració educativa, que en el moment de
la convocatòria tinguin la seva destinació
definitiva als Serveis Territorials a Barcelona
II (comarques).
—2 Nombre de places
Es fixa en 24 el nombre màxim de places
que es podran adjudicar mitjançant aquesta
convocatòria.
—3 Sol·licituds de participació i terminis
3.1 Els models de sol·licitud de participació
en la convocatòria es podran obtenir als Serveis
Territorials a Barcelona II (comarques) o a l’adreça d’Internet: http://www.gencat.cat/educacio.
En tot cas, les sol·licituds es poden presentar
al registre del Departament d’Educació, als
seus serveis territorials 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, dins del
termini establert.
En el cas que s’opti per presentar la sol·
licitud en una oficina de correus, es farà en
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un sobre obert per tal que sigui datada i
segellada pel personal de correus abans de
ser certificada.
3.2 El termini per a la presentació de sol·
licituds de participació en aquest procediment
és de 10 dies hàbils a partir del mateix dia
de la publicació d’aquesta convocatòria en
el DOGC.
La sol·licitud s’adreçarà a la Subdirecció
General de la Inspecció d’Educació (av. Via
Augusta, 202-226, 08023 Barcelona), i es farà
constar la declaració de dades professionals
necessària per a l’aplicació, si escau, dels
criteris que s’especifiquen en l’apartat 4.2
d’aquestes mateixes bases.
Els participants no hauran d’acreditar documentalment els requisits exigits i les dades
professionals de què hi hagi constància al
registre informàtic de personal del Departament
d’Educació.
3.3 A més de presentar la sol·licitud
de participació per algun dels mitjans que
s’indiquen a la base 3.1, el/la participant
trametrà l’imprès de sol·licitud per via
telemàtica a la Subdirecció General de la
Inspecció d’Educació, mitjançant un missatge electrònic a l’adreça: inspeccio_sgie.
educacio@gencat.cat. Aquesta tramesa es
farà abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
—4 Procediment
4.1 Si el nombre de sol·licituds presentades és inferior al nombre màxim de
places convocades, tots els participants
que reuneixin els requisits seran adscrits a
llocs de treball de la Inspecció d’Educació
en els Serveis Territorials al Maresme-Vallès
Oriental.
4.2 En el cas que el nombre de sol·licituds
sigui superior al nombre màxim de places
convocades, s’aplicaran successivament els
criteris següents:
Major nombre d’anys de serveis efectius com
a funcionari de carrera del cos d’inspectors
d’educació o del cos d’inspectors al servei
de l’administració educativa.
Major antiguitat ininterrompuda com a funcionari de carrera d’algun dels cossos d’inspecció, amb destinació definitiva als Serveis
Territorials a Barcelona II (comarques).
Any més antic d’ingrés al cos d’inspectors
d’educació o del cos d’inspectors al servei de
l’administració educativa.
Haver accedit a algun dels cossos de
catedràtics.
Major puntuació obtinguda, si escau, en el
procediment selectiu d’ingrés al cos d’inspectors d’educació.
Major nombre d’anys de serveis efectius
com a funcionari de carrera, independentment
del cos.
—5 Publicació del resultat de l’assignació
de plaça
La Subdirecció General de la Inspecció
d’Educació valorarà la documentació presentada pels participants en la convocatòria
i farà proposta a la Secretaria General del
Departament d’Educació de l’assignació de
places a la Inspecció d’Educació en els Serveis
Territorials al Maresme-Vallès Oriental.
La llista provisional de l’assignació de places es farà pública en els taulers d’anuncis
dels serveis territorials i dels serveis centrals
del Departament d’Educació i s’obrirà un
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termini de deu dies naturals, a comptar
des del dia següent a la seva publicació,
per a la presentació de reclamacions davant la Subdirecció General de la Inspecció
d’Educació.
Un cop estimades o desestimades les
possibles reclamacions presentades, la
Subdirecció General de la Inspecció d’Educació farà proposta de l’assignació definitiva de places a la secretària general del
Departament d’Educació i es procedirà a la
publicació de la llista definitiva d’assignacions
en el DOGC.
—6 Efectes de l’assignació de plaça
6.1 Els inspectors o inspectores a qui
s’hagi assignat plaça pel procediment establert
en aquesta convocatòria, prendran possessió
de la seva nova destinació amb efectes d’1
de setembre de 2008.
6.2 El nombre de places adjudicades per
aquesta convocatòria en els Serveis Territorials
al Maresme-Vallès Oriental, seran suprimides
en un nombre idèntic en els Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques).
6.2 Les destinacions obtingudes, com a
resultat de la participació voluntària en aquesta
convocatòria, seran irrenunciables i tindran
caràcter de definitives.
6.3 Els participants que adquireixin una
nova plaça a través d’aquest procediment de
redistribució d’efectius mantindran l’antiguitat
que tenien en la seva plaça d’origen.
—7 Adjudicació d’altres places vacants
En el cas que, com a resultat d’aquesta
convocatòria, encara restessin places vacants
a la Inspecció d’Educació en els Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental aquestes
places, fins al màxim establert en la base 2,
seran adjudicades provisionalment per al curs
2008-2009, en règim de comissió de serveis,
amb efectes d’1 de setembre de 2008.
(08.079.183)

RESOLUCIÓ EDU/1022/2008, de 2 d’abril,
per la qual s’obre convocatòria pública per
a l’adjudicació de beques de col·laboració
en tasques de formació en tecnologies
de la informació aplicades a l’educació,
pròpies del Departament d’Educació, per
a l’any 2008.
Mitjançant l’Ordre EDU/469/2007, de 30 de
novembre, es va obrir convocatòria pública
per a l’adjudicació de noves beques de col·
laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació aplicades a l’educació,
pròpies del Departament d’Educació, i es va
oferir la pròrroga de les que estaven vigents
(DOGC núm. 5029, de 14.12.2007).
Per la Resolució EDU/416/2008, de 14 de
febrer, es va donar publicitat de la concessió
de la pròrroga de les beques, i es va resoldre
deixar vacants, per falta de candidats idonis
i a proposta de la comissió de selecció, les
noves beques ofertades.
Per tant, atès que es creu convenient obrir
una nova convocatòria per a la concessió de
les beques que han quedat vacants, i d’acord
amb el que estableix Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el capítol
IX del Text refós de la Llei de finances públiques

de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre,
Resolc:
—1 Convocatòria
S’obre convocatòria pública per adjudicar
8 beques de col·laboració (5 de la modalitat
A i 3 de la modalitat B) a estudiants i titulats/ades recents, tant d’universitats com de
cicles formatius de grau superior, de centres
i universitats de Catalunya, relacionats amb
les tecnologies de la informació, per desenvolupar tasques que els permetin formar-se
en tecnologies de la informació aplicades a
l’educació.

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, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,
Resolc:

—2 Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regeix per les bases
generals aprovades per l’Ordre EDU/469/2007,
de 30 de novembre, publicada al DOGC núm.
5029, de 14 de desembre.

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

—3 Import i partida
La despesa derivada de la concessió de les
beques, per un import màxim de 74.400,00
euros, anirà amb càrrec a la partida EN01
D/480000100/4210 del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar un recurs 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.

—4 Sol·licituds
Els interessats poden presentar les seves
sol·licituds en el termini de 15 dies a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
—5 Resolució
Es delega en el director de Serveis la competència per resoldre aquesta convocatòria.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 2 d’abril de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.092.103)

RESOLUCIÓ EDU/1021/2008, d’1 d’abril, 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 destinació 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,
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Així mateix, es pot interposar potestativament un recurs de reposició, previ al 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, 1 d’abril de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
ANNEX
Secretaria General
1. Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu
1.1 Subdirecció General de Centres
Educatius
Cognoms i nom: Polo Martinez, M. Teresa
Denominació del lloc anterior: Secció de
Centres de Règim Especial
Denominació del nou lloc: responsable de
règim econòmic d’ensenyaments artístics
Secretaria de Polítiques Educatives
1. Direcció General de l’Educació Bàsica
i el Batxillerat
1.1 Subdirecció General d’Ordenació
Curricular
Cognoms i nom: Batalla Bellve, Maria
Carme
Denominació del lloc anterior: Secció d’Estudis i Recursos de Formació de Persones
Adultes
Denominació del nou lloc: responsable
d’estudis i recursos de persones adultes
(08.091.118)

Full de disposicions i actes administratius

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte d’obres (exp. 0955/08).
—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: 0955/08.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de rehabilitació de la façana de l’IES Joaquim Mir de
Vilanova i la Geltrú (Garraf).
b) Termini d’execució: 2 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 64.446,25 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació optativa: grup C, subgrup 4,
categoria a.
La seva presentació és potestativa i únicament 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 característiques 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 en 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 informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 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
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 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, 28 de març de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.091.133)

RESOLUCIÓ EDU/1025/2008, d’1 d’abril,
per la qual s’autoritza als centres que imparteixen els ensenyaments de dansa de grau
professional l’oferta de formació pràctica en
empreses.
Mitjançant el Decret 24/2008, de 29 de gener,
s’ha establert l’ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se’n regula
la prova d’accés. L’article 4.4 d’aquest Decret
estableix que, dins de les hores previstes per a
les assignatures optatives, en els dos darrers
cursos, els centres podran ofertar a l’alumnat
major de 16 anys una fase de formació pràctica
en empreses, la qual serà voluntària.
D’altra banda, l’Ordre ENS/193/2002, de
5 de juny, per la qual es regula la formació
pràctica a centres de treball i els convenis de
col·laboració amb empreses i entitats, estableix
en l’article 1 l’aplicació als programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament
d’Educació que incloguin en el seu programa
de continguts la realització de la formació
pràctica en centres de treball.
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Atesa la conveniència de facilitar a l’alumnat
de dansa de grau professional el desenvolupament de la formació pràctica en empreses
o en companyies de dansa, d’acord amb la
disposició addicional 2.c) del Decret abans
esmentat, i a proposta a la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats,
Resolc:
—1 Autorització
S’autoritza als centres que imparteixen els
ensenyaments de dansa de grau professional,
que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució,
l’oferta de formació pràctica en empreses.
—2 Característiques específiques
2.1 Àmbit d’aplicació. Aquesta Resolució
és d’aplicació en els centres públics i en els
centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de dansa de grau professional.
2.2 Voluntarietat. L’oferiment de la formació
pràctica en empreses és potestativa per als
centres docents. L’execució de la formació
pràctica en empreses és voluntària per a
l’alumnat.
2.3 Requisits. Cal que l’alumnat compleixi
els dos requisits següents:
a) Tenir complerts 16 anys a la data d’inici
de la formació pràctica en empreses.
b) Estar matriculat en algun dels dos darrers
cursos dels ensenyaments de dansa de grau
professional.
2.4 Durada. La durada màxima de la formació pràctica en empreses és de 130 hores
en cada curs acadèmic.
2.5 Qualificació. La formació pràctica en
empreses es qualificarà com a “apte/a” o
“no apte/a”.
—3 Normativa aplicable
En tot allò que no es regula específicament
en aquesta Resolució, és d’aplicació l’Ordre
ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es
regula la formació pràctica a centres de treball
i els convenis de col·laboració amb empreses
i entitats.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 1 d’abril de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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ANNEX
Centres
Barcelona I (ciutat)
Denominació: IESA Institut del Teatre
Codi: 08059342
Municipi: Barcelona
Barcelona II (Maresme-Vallès Oriental)
Denominació: Centre privat autoritzat de grau
mitjà de dansa Laie
Codi: 08060733
Municipi: Alella
Tarragona
Denominació: Centre autoritzat de grau mitjà
de dansa Artemis (Tarragona)
Codi: 43009448
Municipi: Tarragona
(08.091.105)

RESOLUCIÓ EDU/1026/2008, de 31 de març,
per la qual s’estableix el procediment per a
l’autorització d’assignatures optatives en els
ensenyaments de dansa de grau professional
i en els ensenyaments de música de grau
professional.
Mitjançant el Decret 24/2008, de 29 de
gener, s’ha establert l’ordenació curricular dels
ensenyaments de dansa de grau professional
i se’n regula la prova d’accés.
D’altra banda, el Decret 25/2008, de 29 de
gener, ha establert l’ordenació curricular dels
ensenyaments de música de grau professional
i n’ha regulat la prova d’accés.
Ambdós decrets prevenen, als respectius
articles 4.2, que el Departament d’Educació
pugui autoritzar assignatures optatives a proposta dels centres.
Per tant, d’acord amb el que disposen les
disposicions addicionals primeres dels dos
Decrets indicats, i a proposta de la Direcció
General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,
Resolc:
—1 Establir el procediment per a l’autorització
d’assignatures optatives en els ensenyaments
de dansa de grau professsional i en els ensenyaments de música de grau professional, el
qual consta a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució és d’aplicació als
centres públics, i als centres privats autoritzats
a impartir els ensenyaments de dansa de grau
professional o els ensenyaments de música de
grau professional.
Barcelona, 31 de març de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
ANNEX
Procediment
1. Finalitat
Es regula el procediment d’autorització
d’assignatures optatives en els ensenyaments

de dansa de grau professional i en els ensenyaments de música de grau professional.
2. Inici del procediment
Correspon a la direcció dels centres públics,
o la titularitat dels centres privats, la tramitació
de la sol·licitud d’autorització d’assignatures
optatives.
3. Requisits de les sol·licituds
3.1 La sol·licitud d’autorització d’assignatures optatives ha d’anar acompanyada,
per a cada una de les assignatures optatives
proposades, de la informació següent:
a) Denominació.
b) Durada.
c) Currículum expressat en termes d’objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris
d’avaluació.
d) Curs en què es proposa oferir.
e) Justificació de la coherència de la
proposta amb el projecte educatiu i l’oferta
formativa del centre.
f) Còpia de l’acta de la reunió del departament o seminari en què s’ha aprovat.
g) En els ensenyaments de música, si es
proposa una càrrega lectiva compresa entre
15 i 29 hores, cal justificar l’adequació de la
durada proposada.
3.2 A la sol·licitud d’autorització també
caldrà ajuntar, el quadre horari complet que
es proposa, que detalli totes les assignatures
de tots els cursos de l’especialitat.
3.3 Les assignatures optatives proposades
pel centre hauran de tenir un nom diferent, i
que no pugui induir a confusions, de l’atribuït
a les assignatures comunes, les assignatures
d’especialitat i les altres assignatures optatives
a impartir
4. Presentació i resolució de la sol·licitud
4.1 La sol·Iicitud d’autorització s’ha de
presentar als serveis territorials corresponents
durant el curs anterior al qual es pretén impartir,
i en cap cas més tard del dia 1 de juny.
4.2 Els serveis territorials, amb l’informe
previ de la Inspecció d’Educació, autoritzaran
o denegaran aquestes programacions en funció de la seva coherència amb els objectius
generals de l’etapa i de les assignatures, o
indicaran, si escau, les modificacions que cal
introduir-hi per tal d’aprovar-les.
5. Tramesa d’informació
El director o directora dels serveis territorials
trametrà a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats, en el
mes de juliol de cada any i corresponent al
curs finalitzat, el quadre horari complet de les
assignatures optatives autoritzades i denegades dels diversos centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conseller
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
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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.
(08.087.076)

RESOLUCIÓ EDU/1027/2008, de 12 de març,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució de
6 de març de 2008, del recurs de reposició
interposat per la titularitat del centre docent
privat concertat Sagrado Corazón de Jesús, de
Terrassa, contra la Resolució EDU/1666/2007,
d’1 de juny.
Per la Resolució EDU/946/2007, de 23 de
març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va
resoldre amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius de centres
docents privats per als nivells obligatoris i
per als ensenyaments d’educació infantil de
segon cicle.
D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució
es va atorgar al centre Sagrado Corazón de
Jesús, de Terrassa, amb codi 08029881, el
concert educatiu per a 12 unitats d’educació
primària, alhora que se li denegava 1 unitat de
primer curs d’educació primària.
Per la Resolució EDU/1666/2007, d’1 de
juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007) que
eleva a definitiva la Resolució EDU/946/2007,
de 23 de març, es va confirmar el concert
educatiu aprovat provisionalment per l’esmentada Resolució.
Contra aquesta Resolució, el centre Sagrado
Corazón de Jesús va interposar un recurs de
reposició, pel qual sol·licitava concert per a 1
unitat més de primer curs d’educació primària,
que s’ha estimat per la Resolució de 6 de
març de 2008.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,
Resolc:
Donar publicitat a la Resolució de 6 de març
de 2008, per la qual s’estima el recurs interposat pel centre docent privat Sagrado Corazón
de Jesús, de Terrassa, amb codi 08029881,
contra la Resolució EDU/1666/2007, d’1 de
juny, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució
EDU/946/2007, de 23 de març.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre en el sentit d’atorgar
una tercera unitat de primer curs d’educació
primària per al curs 2007-2008.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
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l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 12 de març de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.087.084)

RESOLUCIÓ EDU/1028/2008, d’11 de
març, per la qual es resolen les sol·licituds de
centres docents privats per acollir-se al règim
de concerts educatius per als ensenyaments
d’educació infantil de segon cicle i d’educació
secundària obligatòria.
L’article 116 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, determina que els
centres privats que satisfacin necessitats d’escolarització podran acollir-se, en el marc de la
programació que dugui a terme l’Administració
educativa, al règim de concerts.
Segons el que disposa l’article 8 del Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius, els centres docents privats que,
a partir d’un determinat curs acadèmic, es
vulguin acollir al règim de concerts podran
sol·licitar-ho al Departament d’Educació durant
el mes de gener anterior al començament del
curs esmentat.
Analitzades les sol·licituds presentades per
acollir-se al règim de concerts educatius, examinada tota la documentació tal com preveu
l’article 9 del mateix Decret, i un cop complerts
els requisits que assenyala l’esmentat article 8
del Decret, cal resoldre les sol·licituds presentades pels centres docents privats.
En conseqüència, a proposta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
Denegar als centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució l’accés
al règim general dels concerts educatius, per
les causes que en cada cas s’assenyalen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de març de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
ANNEX
EINF: educació infantil de segon cicle.
EINF: N1 - N2 - N3.
N1: unitats concertades de primer curs d’educació infantil de segon cicle.
N2: unitats concertades de segon curs d’educació infantil de segon cicle.
N3: unitats concertades de tercer curs d’educació infantil de segon cicle.
ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1- G2 - G3 - G4.
G1: unitats concertades de primer curs d’educació secundària obligatòria.
G2: unitats concertades de segon curs d’educació secundària obligatòria.
G3: unitats concertades de tercer curs d’educació secundària obligatòria.
G4: unitats concertades de quart curs d’educació secundària obligatòria.
USD: unitats sol·licitades denegades.
Causes de denegació (CD):
(1) El centre no està autoritzat pels ensenyaments, pels quals sol·licita el concert i segons
el que disposa l’article 3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
és requisit imprescindible que els centres
concertats estiguin degudament autoritzats per
impartir els ensenyaments que constitueixen
l’objecte del concert.
(2) D’acord amb l’article 109 i amb la disposició transitòria setzena de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, la concertació s’efectua d’acord amb els criteris de
preferències i progressivitat des de les unitats
dels cursos inferiors.
(3) El centre té una autorització d’obertura
amb un nombre de llocs escolars inferior al
mínim d’alumnes necessaris per concertar les
unitats sol·licitades.
(4) El centre no compleix el requisit establert a l’article 116.1 de la LOE de satisfer
necessitats d’escolarització, atès que l’oferta
sostinguda amb fons públics és suficient per
atendre les sol·licituds d’escolarització de la
zona i/o municipi.
serveis territorials: barcelona i
(ciutat).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada L’Esclop Passeig.
Codi: 08068240.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 1. CD: (1) i (4).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Gràcia.
Codi: 08007032.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 1. CD: (1).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Maristes La Immaculada.
Codi: 08005564.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 3. CD: (1).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Nostra Sra. del Carme.
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Codi: 08006465.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 3. CD: (2) i (3).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Reial Monestir de Santa Isa
bel.
Codi: 08004705.
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 0-0-0. USD: 12. CD: (1) i (2).
serveis territorials : barcelona ii
(comarques).

Municipi: Santpedor (Bages).
Denominació: Llissach.
Codi: 08025061.
Nivell educatiu i unitats concertades:
ESO: 0-0-0-0. USD: 1. CD: (1) i (4).
(08.087.097)

RESOLUCIÓ EDU/1029/2008, de 31 de
març, per la qual es dóna publicitat al conveni
de col·laboració entre el Ministeri d’Educació
i Ciència i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per dotar d’auxiliars
de conversa centres educatius de la Comunitat
Autònoma de Catalunya.
En data 28 de setembre de 2007 s’ha signat
un conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per dotar
d’auxiliars de conversa a centres educatius de
la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, i de l’article
9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació
i regulació del Registre de convenis de col·
laboració i cooperació, sobre la publicació al
DOGC dels convenis de col·laboració amb
l’Administració de l’Estat,
Resolc:
Fer públic el conveni de col·laboració,
signat el 28 de setembre de 2007, entre el
Ministeri d’Educació i Ciència i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
per dotar d’auxiliars de conversa a centres
educatius de la Comunitat Autònoma de
Catalunya, que es transcriu com annex a
aquesta Resolució.
Barcelona, 31 de març de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
ANNEX
Conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per dotar
d’auxiliars de conversa a centres educatius de
la Comunitat.
Intervenen
D’una part, la ministra d’Educació i Ciència
Doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, en
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virtut del seu nomenament per Reial decret
464/2006 de 10 d’abril i de les competències
atribuïdes per l’article 13.3 de la Llei 6/97, de
14 d’abril, d’organització i funcionament de
l’Administració general de l’Estat.
I de l’altra, l’Honarable Senyor Ernest
Maragall i Mira, conseller d’Educació, en
nom i representació de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb les atribucions
atorgades per la Llei 13/1989 de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
Exposen:
I. Que al Ministeri d’Educació i Ciència,
en virtut d’allò previst en el Reial Decret
1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula
l’acció educativa a l’exterior, li correspon,
entre altres accions, potenciar la projecció de
l’educació, la cultura i la investigació espanyola
a l’exterior, integrant aquesta acció educativa
en el marc més ampli de la promoció i difusió
de la cultura i de la llengua espanyola i de la
cooperació internacional.
Que el citat Reial decret preveu, en el seu
article 25, que l’acció educativa a l’exterior es
podrà desenvolupar mitjançant la subscripció
de convenis de col·laboració, la finalitat dels
quals s’orienti a la difusió de l’espanyol, amb
les institucions.
II. Que, en aplicació dels Convenis Bilaterals
de Cooperació Cultural, Científica i Tècnica entre Espanya i Àustria, Bèlgica, França, Irlanda,
Itàlia, República Federal Alemanya, Regne
Unit i Nova Zelanda i dels Memoràndums
subscrits amb diversos estats d’Estats Units
i Canadà, el Ministeri d’Educació i Ciència ha
vingut gestionant anualment la presència i
col·laboració d’Auxiliars de Conversa en centres educatius espanyols, incloent-hi centres
educatius existents a la Comunitat Autònoma
de Catalunya.
III. Que correspon a la Comunitat Autònoma
de Catalunya, d’acord amb l’article 131 del
seu Estatut d’autonomia, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, la competència
de desenvolupament legislatiu i execució de
l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells,
graus, modalitats i especialitats.
Que la conselleria d’Educació de la Comunitat Autònoma de Catalunya ve impulsant
i recolzant el foment de l’aprenentatge de
llengües estrangeres en els centres educatius
del seu àmbit de gestió. En aquest sentit,
s’ha considerat necessari incloure l’ampliació
dels recursos mitjançant una major dotació
d’Auxiliars de Conversa als centres.
Acorden
Primer. Objecte del conveni
El present Conveni té per objecte incrementar la dotació d’auxiliars de Conversa
destinats en centres educatius de la Comunitat Autònoma, a partir del curs 2007-2008.
L’increment ascendirà a un màxim de 32
auxiliars de Conversa en llengua anglesa per
al citat curs.
Segon. Mesures de gestió
A aquesta finalitat, el Ministeri d’Educació i
Ciència adoptarà les mesures pertinents per
seleccionar el nombre d’auxiliars de Conversa

que precisi el Departament d’Educació de la
Comunitat Autònoma de Catalunya en els respectius cursos. A aquests efectes, per al curs
2007-2008, el Ministeri d’Educació i Ciència
proporcionarà, en el marc dels Acords citats
anteriorment, un nombre de fins a 32 auxiliars
de Conversa en llengua anglesa per a ser
destinats pel Departament d’Educació de la
Comunitat Autònoma de Catalunya per prestar
servei en els seus centres educatius.
Tercer. Règim
Els auxiliars de Conversa que s’incorporin
als centres educatius de la Comunitat Autònoma de Catalunya es regiran per les mateixes
condicions que els gestionats directament pel
Ministeri d’Educació i Ciència, i que figuren
en l’Ordre ECI/1305/2005 de 20 d’abril de
2005, de bases reguladores de la concessió
de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva (BOE de 12 de maig) o
en la norma que la substitueixi.
Referent a això, el Ministeri d’Educació i
Ciència i la Comunitat Autònoma de Catalunya
col·laboraran en l’organització del curs de
formació dels Auxiliars de Conversa destinats
als seus centres educatius.
Quart. Finançament
El finançament de la despesa que suposa el
citat increment de fins un màxim de 32 auxiliars de Conversa en llengua anglesa durant el
curs 2007-2008 serà assumit amb càrrec als
pressupostos del Departament d’Educació de
la Comunitat Autònoma de Catalunya i cobrirà
els conceptes següents:
Un ajut mensual de 632 euros des de l’1
d’octubre de 2007 fins el 31 de maig de
2008.
La cobertura sanitària d’aquells auxiliars
de conversa que no disposin de la targeta
sanitària europea.
Les despeses corresponents al curs de
formació a què es refereix l’apartat anterior es
finançaran pel Ministeri d’Educació i Ciència,
es tramitaran de conformitat amb la Llei de
contractes de les administracions públiques,
i s’abonaran amb els crèdits assignats a la
Secretaria General Tècnica a la Llei 42/2006 de
28 de desembre de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2007, amb càrrec a l’aplicació
18.02.144A 480, fins a una quantitat màxima
de 3.500 euros.
Cinquè. Legislació aplicable
Les qüestions litigioses que puguin donar
lloc a la interpretació, modificació, efectes o
resolució del propi Conveni, seran resoltes per
la via del contenciós administratiu pels òrgans
competents de l’esmentada jurisdicció, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Sisè. Vigència
El present Conveni entrarà en vigor en el
moment de la seva signatura i serà d’aplicació
fins a l’extinció dels compromisos als quals
es refereix.
I perquè consti, es signa per duplicat l’exemplar, a 28 de setembre de 2007
Pel Ministeri d’Educació i Ciència,
La ministra d’Educació i Ciència
Signat: Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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Per la Generalitat de Catalunya,
El conseller d’Educació
Signat: Ernest Maragall i Mira
(08.087.086)

RESOLUCIÓ EDU/1030/2008, de 20 de
març, per la qual es modifica l’autorització
d’obertura del centre docent privat Monlau,
de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel representant del titular del centre docent
privat Monlau, de Barcelona, en petició de
modificació dels ensenyaments, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa d’aplicació, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació, el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de règim general no universitaris; el Reial
decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual
s’estableix l’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu; l’annex V
del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspectes de
l’ordenació de la formació professional a l’àmbit
del sistema educatiu; el Reial decret 497/2003,
de 2 de maig, pel qual s’estableix el títol de
tècnic en explotació de sistemes informàtics i
les corresponents ensenyances comunes, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Modificar l’autorització d’obertura del
centre docent privat Monlau, codi 08037395,
de Barcelona per modificació dels ensenyaments, en els termes següents:
Adreça principal: c. Monlau, 2-4-6
Ensenyaments que s’amplien:
Formació professional de grau superior:
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb
capacitat per a 30 llocs escolars, que s’impartirà en torn de tarda, amb alternança amb els
cicles formatius de grau mitjà de gestió administrativa i explotació de sistemes informàtics,
que s’impartiran en torn de matí.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 20 de març de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

Full de disposicions i actes administratius

ANNEX
Composició del centre a l’inici del curs 20082009
Autorització d’obertura:
Adreça principal: c. Monlau, 2-4-6.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat:
2 unitats amb capacitat per a 68 llocs escolars de la modalitat d’humanitats i ciències
socials.
4 unitats amb capacitat per a 136 llocs escolars de la modalitat de ciències i tecnologia.
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 6 unitats amb capacitat per a 204 llocs
escolars de les modalitats de ciències de la
naturalesa i de la salut, humanitats i ciències
socials, i tecnologia.
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat
per a 30 llocs escolars.
Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats
amb capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Administració de sistemes informàtics: 2
unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques 2 unitats amb capacitat per 60 llocs
escolars.
Els cicles formatius d’administració de
sistemes informàtics i de desenvolupament
d’aplicacions informàtiques s’impartiran alternativament en horari de matí o de tarda; en
cap cas la capacitat simultània no superarà
els 60 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb
capacitat per a 30 llocs escolars.
El cicle formatiu de grau superior de gestió
comercial i màrqueting s’impartirà en torn de
tarda amb alternança amb els cicles formatius
de grau mitjà de gestió administrativa i explotació de sistemes informàtics que s’impartiran
en torn de matí.
Adreça 2: c. Caracas, 35.
Formació professional de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles: 6 unitats amb
capacitat per a 180 llocs escolars. Carrosseria:
2 unitats amb 60 llocs escolars.
Instal·lació i manteniment elèctric de màquines i conducció de línies: 4 unitats amb
capacitat per a 120 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Automoció: 4 unitats amb capacitat per a
120 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
Adreça 3: c. Potosí, 38.
Formació professional de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles: 2 unitats amb
capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 30
llocs escolars.
(08.079.179)

RESOLUCIÓ EDU/1031/2008, de 20 de
març, per la qual es modifica l’autorització
d’obertura del centre docent privat Disced,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel representant del titular del centre docent
privat Disced, de Barcelona, en petició de
modificació dels locals i dels ensenyaments,
es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixin ensenyaments de règim general no
universitaris; el Reial decret 1538/2006, de 15
de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional del sistema
educatiu; l’annex V del Reial decret 777/1998,
de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Modificar l’autorització d’obertura del
centre docent privat Disced, codi 08062912,
de Barcelona, per modificació dels locals i dels
ensenyaments, en els termes següents:
Local que s’amplia:
c. Vilardell, 38
Ensenyaments que s’amplien:
Formació professional de grau mitjà:
Cures auxiliars d’infermeria: 2 unitats amb
capacitat per a 40 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Higiene bucodental: 2 unitats amb capacitat
per a 40 llocs escolars.
Documentació sanitària: 2 unitats amb
capacitat per a 40 llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Barcelona, 20 de març de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

Annex
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Adreça principal: c. Sant Pere d’Abanto, 4.
Adreça 2: c. Gavà, 24-26.
Formació professional de grau mitjà:
Equips i instal·lacions electrotècniques:
2 unitats amb capacitat per a 40 llocs escolars.
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Electromecànica de vehicles: 2 unitats amb
capacitat per a 40 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 20
llocs escolars.
Adreça 3: c. Vilardell, 38.
Formació professional de grau mitjà:
Cures auxiliars d’infermeria: 2 unitats amb
capacitat per a 40 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 20
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Higiene bucodental: 2 unitats amb capacitat
per a 40 llocs escolars.
Documentació sanitària: 2 unitats amb capacitat per a 40 llocs escolars.
En cap cas una unitat no superarà els 20
llocs escolars.
(08.079.134)

RESOLUCIÓ EDU/1032/2008, de 20 de
març, per la qual s’autoritza l’obertura
del centre d’educació infantil Giravolt, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel representant del titular de la llar d’infants
Giravolt, de Barcelona, en petició d’autorització d’obertura d’un centre d’educació infantil
de primer cicle, per transformació d’una llar
d’infants autoritzada de conformitat amb la
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de règim
general no universitaris; el Decret 353/2000,
de 7 de novembre, pel qual s’estableixen
els requisits mínims de determinats centres
d’educació infantil, i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats; i tenint en compte
la disposició transitòria tercera del Decret
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen
el primer cicle de l’educació infantil i els
requisits dels centres,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educació infantil Giravolt, de Barcelona, per
transformació d’una llar d’infants autoritzada
de conformitat amb la legislació anterior a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, en els
termes següents:
Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08051586.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: Giravolt.
Adreça: av. Meridiana, 168-170.
Titular: Escola Bressol Giravolt, SL.
NIF: B61444170.

Núm. 1182

S’autoritza l’obertura del centre d’educació
infantil Giravolt, de Barcelona, per transformació de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes des de l’inici del curs 2007-2008.
Composició del centre
Autorització d’obertura.
Educació infantil de primer cicle:
3 unitats amb capacitat per a 35 llocs
escolars.
A aquest centre li són d’aplicació les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel
qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits del centres.
—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
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 20 de març de 2008
p. d.

(Resolució EDU/4208/2006,
DOGC de 22.12.2006)
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(08.080.073)

ORDRE EDU/1037/2008, de 2 d’abril, per
la qual es determina la composició de la Comissió de Subministraments del Departament
d’Educació.
Atès el que disposa l’article 12.3 del Decret
96/2001, de 20 de març, sobre organització i
competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris,
relacionats o derivats dins l’Administració de la
Generalitat i altres organismes públics;
Atesa la conveniència d’establir la composició de la Comissió de Subministraments
del Departament d’Educació d’acord amb la
nova estructura departamental i en virtut de
les atribucions que em són conferides;
Vist el Decret 269/2007, d’11 de desembre, de reestructuració del Departament
d’Educació;
A proposta de la secretària general del
Departament d’Educació,

Ordeno:
Article 1
1.1 La Comissió de Subministraments del
Departament d’Educació està integrada pels
membres següents:
President/a: subdirector/a de Gestió Econòmica i Règim Interior.
Vicepresident/a: cap del Servei de Contractacions i Subministraments.
Vocals:
Un/a representant de la Secretaria de Polítiques Educatives.
Un/a representant de la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu.
El/La cap de la Secció de Subministraments i
Gestió de Crèdits de la Direcció de Serveis.
Secretari/ària:
Titular: cap de la Secció de Subministraments i Gestió de Crèdits.
Suplent: cap de la Secció de Contractacions.
1.2 En cas d’absència, vacant o malaltia
regiran les normes de substitució dels òrgans
col·legiats que es recullen al capítol VI del títol
I de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
1.3 El/la president/a de la Comissió pot
decidir l’assistència a les reunions, amb veu
però sense vot, del personal tècnic especialitzat necessari, quan la naturalesa de les
contractacions a tractar ho aconselli o quan
ho consideri oportú.
Article 2
Quan la Comissió de Subministraments del
Departament d’Educació actuï com a mesa
de contractació, també ha de formar part de
la Comissió l’/la interventor/a delegat/ada del
Departament d’Educació i un/a funcionari/ària
llicenciat en dret adscrit/a a l’Assessoria Jurídica del Departament.

Disposició derogatòria
Es deroga l’Ordre EDC/442/2005, de 16 de
novembre, per la qual es determina la composició de la Comissió de Subministraments
del Departament d’Educació.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 2 d’abril de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.092.053)

RESOLUCIÓ EDU/1046/2008, de 7 d’abril,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució de
3 d’abril de 2008 sobre un recurs de reposició
presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez
contra la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de
desembre.
Atès que en data 3 d’abril de 2008 el
conseller d’Educació ha dictat una Resolució
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per la qual s’estima el recurs de reposició
presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez
contra l’apartat 1.2.5 del punt 1 de l’annex
1 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de
desembre, de convocatòria pública d’accés
als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles
oficials d’idiomes;
Atès que l’estimació del recurs comporta la
modificació d’aquesta convocatòria pel que fa
al punt esmentat,

Resolc:
Donar publicitat a la Resolució de 3 d’abril
de 2008 del recurs de reposició presentat
pel senyor José Luis Piñeiro Gómez contra
l’apartat 1.2.5 del punt 1 de l’annex 1 de la
Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre,
de convocatòria pública d’accés als cossos
de catedràtics d’ensenyament secundari,
d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials
d’idiomes.
Barcelona, 7 d’abril de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX
Resolució de 3 d’abril de 2008 sobre el recurs
de reposició presentat pel senyor José Luis
Piñeiro Gómez contra l’apartat 1.2.5 del punt 1
de l’annex 1 de la Resolució EDU/3679/2007,
de 3 de desembre
Vist el recurs de reposició presentat pel
senyor José Luis Piñeiro Gómez, professor
d’ensenyament secundari, amb data 3
de gener de 2008, contra l’apartat 1.2.5
del punt 1 de l’annex 1 de la Resolució
EDU/3679/2007, de 3 de desembre (DOGC
núm. 5072, 12.12.2007), de convocatòria
pública d’accés als cossos de catedràtics
d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i
disseny i d’escoles oficials d’idiomes;
Atès que el recurrent qüestiona el fet
que a l’apartat 1.2.5 del punt 1 de l’annex
1 de la Resolució precitada es condicioni
la puntuació per cada any com a tutor de
l’ESO, del batxillerat, de cicles formatius,
d’ensenyaments artístics i d’ensenyament
d’esports, per poder tenir un complement
específic. Sobre això al·lega que és l’únic
punt de la convocatòria en què no es valora
l’exercici efectiu de la tasca, sinó la percepció
d’un complement.
Atès que un cop valorades les al·legacions
del senyor José Luis Piñeiro Gómez cal
concloure que són ajustades a dret, ja que
efectivament en tots els casos, llevat del supòsit impugnat, en la convocatòria es valora
l’exercici efectiu de les funcions que donen
dret a puntuació:
Atès que en base al que s’ha exposat i vist
l’informe favorable de la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu, cal estimar
el recurs de reposició que és objecte de
la present Resolució en el sentit d’anul·lar
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l’exigència d’un complement específic per
a la puntuació de l’exercici de les funcions
de tutor;
Per tot això i de conformitat amb 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,

Resolc:
Primer.
Estimar el recurs de reposició presentat
pel senyor José Luis Piñeiro Gómez contra
l’apartat 1.2.5 del punt 1 de l’annex 1 de
la Resolució de EDU/3679/2007, de 3 de
desembre, de convocatòria pública d’accés
als cossos de catedràtics d’ensenyament
secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes, en el sentit de no
condicionar la puntuació per a l’exercici de
les funcions de tutor al cobrament del complement específic.
Segon.
En conseqüència, l’apartat 1.2.5 del punt 1
de l’annex 1 de la Resolució EDU/3679/2007,
de 3 de desembre, queda redactat de la
següent manera:
“1.2.5 Per cada any com a tutor d’ESO, de
batxillerat, de cicles formatius, d’ensenyaments
artístics i d’esports, 0,1500 punts.
”Per cada mes se sumaran 0,0125 punts.
”Puntuació màxima per aquest subapartat:
2,5000 punts.
”Documents justificatius: nomenament del
director de centre corresponent”.
Tercer
Es donarà publicitat d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Resolució les persones
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Barcelona, 3 d’abril de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.098.076)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte d’obres (exp. 1037/08).
—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: 1037/08.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’infraestructura de mòduls prefabricats al CEIP
Pompeu Fabra d’Anglès (Selva).
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’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 65.638,90 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
grup C, subgrup 2, categoria a i,
grup I, subgrup 9, categoria a.
La seva presentació és potestativa i únicament 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 característiques 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 80 punts.
b) Reducció de termini: fins a 20 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 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 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
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 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, 4 d’abril de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.098.024)
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