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Municipi: Riudaura.
Denominació: CEIP Lluís Castells.
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Nova ubicació: c. de l’Escola, s/n.
Efectes acadèmics: 1 de setembre de 2008.

RESOLUCIÓ EDU/1784/2008, de 4 de juny,
per la qual es disposa el trasllat de domicili
de diversos col·legis d’educació infantil i
primària.
Diversos col·legis d’educació infantil i primària dels Serveis Territorials d’Educació han
estat ubicats en edificis provisionals.
Atès que ja es disposa de les instal·lacions
dels nous edificis expressament adequats a
la finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:
—1 Traslladar els col·legis d’educació infantil
i primària que es detallen a l’annex d’aquesta
disposició als nous edificis que s’indica.
—2 Els Serveis Territorials d’Educació prendran les mesures necessàries per a l’execució
del que disposa aquesta Resolució.
Barcelona, 4 de juny de 2008
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

Annex
serveis territorials d’educació a girona

Comarca: Alt Empordà
Municipi: Figueres.
Denominació: CEIP Amistat.
Codi de centre: 17008006.
Ubicació actual: pl. de Jaume Maurici, 11.
Nova ubicació: c. Apel·les Mestres, 2.
Efectes acadèmics: 1 de setembre de 2008.

Municipi: Salt.
Denominació: CEIP Devesa.
Codi de centre: 17008687.
Ubicació actual: c. d’Alfons Moré, s/n.
Nova ubicació: c. Doctor Ferran, 88.
Efectes acadèmics: 1 de gener de 2008.

serveis territorials d’educació
a les terres de l’ebre

Municipi: el Perelló.
Denominació: CEIP Jaume II.
Codi de centre: 43001929.
Ubicació actual: C. de Gayarre, 65.
Nova ubicació: c. Fullola, s/n.
Efectes acadèmics: 1 de setembre de 2008.
(08.149.063)

RESOLUCIÓ EDU/1791/2008, de 2 de juny,
per la qual s’atribueix una nova denominació
específica a un col·legi d’educació infantil i
primària de Santa Susanna.
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
de Santa Susanna II, amb codi 08062821,
ubicat al c. Pla parcial de Can Ratés, de
Santa Susanna, comarca del Maresme, la nova
denominació específica Montagut.
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, abans del recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
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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, 2 de juny de 2008
p. d.

(Resolució EDU/2/2008,
DOGC de 3.1.2008)
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.147.091)

RESOLUCIÓ EDU/1785/2008, de 19 de maig,
per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva
de 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.
Mitjançant la Resolució EDU/822/2008, de
12 de març (DOGC núm. 5096, de 25.3.2008)
es va convocar el 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.
Amb data 9 de maig de 2008 es va publicar
la resolució provisional, establint un termini de
5 dies per a la presentació de reclamacions.
Finalitzat el termini de reclamacions i de
desistiments esmentat, cal publicar la resolució
definitiva, tal com estableix la base 5.2 de la
Resolució esmentada.
Per tot això,
Resolc:
—1 Fer pública la resolució definitiva per la
qual s’adjudiquen als funcionaris del cos de
professors d’arts plàstiques i disseny llocs
de treball docents de l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya, d’acord amb les peticions i
els mèrits dels concursants avaluats per la
comissió, tal com s’indica a l’annex.
—2 La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l’1 de setembre de 2008.
—3 Amb la publicació d’aquesta Resolució
es considera efectuada la notificació a les
persones interessades a tots els efectes.
—4 S’estableix el període comprès entre els
dies 15 de juny i el 16 de juliol de 2008 per
retirar la documentació lliurada pels concursants que han participat en la convocatòria
anunciada per la Resolució EDU/822/2008.
El procediment per retirar la documentació
és el que regula la base 6 de l’annex de la
Resolució esmentada.
—5 Per a qualsevol aclariment en relació amb
aquesta Resolució, caldrà que les persones
interessades s’adrecin a les seccions de Gestió
de Personal Docent dels serveis territorials del
Departament d’Educació.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu 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 potestativament recurs de reposició, abans del recurs
contenciós administratiu, davant la secretària
general 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, 19 de maig de 2008
p.d.

(Resolució de 12.03.2008,
DOGC de 25.3.2008)
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Annex
Especialitat adjudicada: 725 Volum
NIF

Cognoms i nom

036951485F

CAMPS GIRALT, Joaquim

037275255Y

ALCALDE CERAVALLS, Francesc X.

Especialitat adjudicada: 716 Història de l’art
NIF

Cognoms i nom

077475048P

MIRAMBELL ABANCO, Miquel

046110942J

BRACONS CLAPES, Josep

078577511N

CATALÀ BOVER, Lidia

Especialitat adjudicada: 707 Dibuix artístic i color
NIF

Cognoms i nom

039816113P

FIGUERAS NOGUES, Francesc Xavier

036459177Z

ROVIRA GRANERO, Joan

(08.147.089)

RESOLUCIÓ EDU/1790/2008, de 5 de juny,
per la qual es declara aprovada la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos a les proves
convocades per a la provisió de places de
funcionaris docents.
Per la Resolució EDU/1223/2008, de 18
d’abril (DOGC núm. 5118, de 24.4.2008),
es va declarar aprovada la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos en el procediment selectiu convocat per la Resolució
EDU/618/2008, de 28 de febrer (DOGC núm.
5088, d’11.3.2008), que obre convocatòria
de proves per a la provisió de places de
funcionaris docents, la qual es va exposar a
la seu central del Departament d’Educació i
en cadascun dels seus serveis territorials, així
com a la pàgina d’Internet del Departament
d’Educació: http://www.gencat.cat/educacio
(Seguir l’itinerari: Serveis i tràmits| Oposicions
i concursos| Personal docent| Ingrés i accés a
cossos docents| Convocatòria 2008).
Una vegada finalitzat el termini per presentarhi reclamacions i per tal de donar compliment
al que estableix la base 4.3 de la Resolució
EDU/618/2008, de 28 de febrer,

Resolc:
—1 Declarar aprovada la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos a les proves

convocades per la Resolució EDU/618/2008,
de 28 de febrer, que figura exposada al públic
a la seu central del Departament d’Educació i
en cadascun dels seus serveis territorials, les
adreces dels quals consten a l’annex d’aquesta
Resolució. Així mateix, també es pot consultar a
través de la pàgina d’Internet del Departament
d’Educació: http://www.gencat.cat/educacio
(Seguir l’itinerari: Serveis i tràmits| Oposicions
i concursos| Personal docent| Ingrés i accés a
cossos docents| Convocatòria 2008).
—2 En aquesta llista certificada consten els
aspirants distribuïts per tribunals, així com el
lloc on es realitzaran les proves.
—3 En totes les especialitats de tots els
cossos, el dia 20 de juny a les 16 hores es
realitzarà la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants
que no posseeixin la nacionalitat espanyola i,
a continuació, la prova de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s’hi hauran de presentar
els aspirants que havent-les de realitzar no
n’estiguin exempts. La resta d’aspirants no
hi ha d’assistir.
—4 L’acte de presentació davant els
tribunals es realitzarà el dia 21 de juny a
les 10 hores, amb l’excepció dels tribunals
corresponents al cos de professors d’escoles
oficials d’idiomes. Estan obligats a presentars’hi tots els aspirants que desitgin realitzar
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la fase d’oposició. Els que no hi assisteixin
seran exclosos del procediment selectiu. Així
mateix, els aspirants que participin pel procediment d’ingrés lliure, reserva per aspirants
amb disminució i accés a un cos docent del
mateix grup i complement de destinació, en el
mateix acte de presentació, hauran de lliurar
la programació didàctica. L’aspirant que no
presenti aquesta programació s’entendrà que
renuncia a continuar en el procés selectiu i
perdrà tots els drets que a partir d’aquest
moment se’n puguin derivar.
Així mateix, en el mateix acte de presentació
els aspirants que no assumeixin el contingut
íntegre de l’informe de valoració dels coneixements podran renunciar-hi i, per tant, no
lliurar-lo al tribunal, i en aquest supòsit hauran
de realitzar davant del tribunal l’exercici B.2 de
la prova de la fase d’oposició.
Els tribunals amb aspirants dels procediments d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants
amb disminucions iniciaran la fase d’oposició
a continuació de l’acte de presentació amb la
realització de la primera prova.
Els tribunals específics que només tenen
aspirants del procediment d’accés a un cos
de grup superior o a un cos del mateix grup
i complement de destinació iniciaran la fase
d’oposició a continuació de l’acte de presentació amb la realització de la primera part de
la prova.
Els tribunals mixtos que tenen aspirants dels
procediments esmentats anteriorment faran el
següent: els aspirants d’ingrés lliure i reserva
per a aspirants amb disminució iniciaran la
fase d’oposició a continuació de l’acte de
presentació amb la realització de la primera
part de la prova, i els aspirants d’accés a un
cos de grup superior o a un cos del mateix
grup el dia 21 de juny de 2008 només realitzaran l’acte de presentació, de manera que
es posposarà l’inici de la fase d’oposició a
la data que els tribunals determinin, que en
qualsevol cas serà després de les lectures
corresponents a la primera part de la prova
del procediment d’ingrés lliure i de reserva per
a aspirants amb disminucions.
—5 L’acte de presentació dels tribunals
corresponents al cos de professors d’escoles
oficials d’idiomes es realitzarà, segons les
especialitats, en les dates següents:
Alemany, italià, rus, francès i anglès: dia 27
de juny de 2008, a les 10 hores.
Àrab: dia 25 de juny de 2008, a les 16
hores.
Xinès: dia 4 de juliol de 2008, a les 10
hores.
Neerlandès: dia 25 de juny de 2008, a les
10 hores.
L’inici de la fase d’oposició es realitzarà
d’acord amb el que s’estableix al punt 4
d’aquesta Resolució.
—6 Considerar exclosos del procediment
selectiu amb caràcter definitiu els aspirants
que figurin a la relació d’exclosos.
—7 El fet de figurar en la llista d’admesos
no implica el reconeixement als interessats
de la possessió dels requisits exigits en els
procediments d’ingrés i/o d’accés definits en
la Resolució de convocatòria, la qual cosa es
fa extensiva fins i tot a la titulació al·legada pels
interessats en la seva sol·licitud, atès que s’hi
va fer constar a títol informatiu.
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Contra aquesta Resolució, que posarà fi a
la via administrativa, les persones interessades
podran 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, també podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la secretària
general, 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, 5 de juny de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
Annex
Seu central del Departament d’Educació
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.
Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.
Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.
Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Santa Rita, 1 (Edifici Cafè de Mar)
08301 Mataró
Serveis Territorials a Lleida
Pica d’Estats, 2.
25006 Lleida.
Serveis Territorials a Girona
Ultònia, 11, 1r 4a.
17002 Girona.
Serveis Territorials a Tarragona
Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Providència, 5-9.
43500 Tortosa.
(08.156.123)

ORDRE EDU/288/2008, de 3 de juny, per
la qual es modifiquen els preus públics dels
serveis prestats a les llars d’infants de titularitat
de la Generalitat de Catalunya i se n’aprova
el barem per a les bonificacions i exempcions
per al curs 2008-2009.

Atès que als serveis d’escolarització i
menjador a les llars d’infants del Departament
d’Educació els és aplicable l’article 22 de la
Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya,
i d’acord amb l’article 23 de l’esmentada Llei
sobre la creació, la modificació i la derogació
dels preus públics;
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Ordeno:
Article 1
Modificar els preus públics dels serveis
prestats a les llars d’infants de titularitat de
la Generalitat de Catalunya per al curs 20082009, que queden establerts de la manera
següent:
Per la utilització dels serveis de la llar d’infants: 167,00 euros/mes.
Per la utilització dels serveis de la llar
d’infants exclòs el servei de menjador: 77,00
euros/mes.
Article 2
El preu públic serà exigible en iniciar-se la
prestació del servei.
Article 3
Quan un infant abonat al servei de menjador no l’utilitzi, se li descomptarà de la
liquidació del mes següent la quantitat d’1,50
euros per cada dia lectiu que no hagi utilitzat
el servei, o la part proporcional corresponent
d’aquesta quantitat si gaudeix d’alguna
bonificació. Quan aquesta no-utilització del
servei de menjador es doni en el mes de
juny, únicament es consideraran les baixes
del servei de menjador que s’hagin produït
fins al 12 de juny.
Article 4
Aprovar les bonificacions i exempcions dels
preus públics dels serveis prestats a les llars
d’infants per al curs 2008-2009 d’acord amb
el barem establert segons el procediment
següent:
a) En el cas que l’infant estigui integrat en
una unitat familiar, es calcularà la suma dels
ingressos anuals que per qualsevol concepte
percebi la unitat familiar de l’infant. A aquests
efectes, s’entén per unitat familiar bé la formada
pels cònjuges no separats legalment o una altra
relació estable anàloga i els fills menors de 18
anys i els majors d’aquesta edat que tinguin
la condició legal de persona disminuïda, o bé
la formada pel pare o la mare que tinguin la
representació legal i els fills que reuneixin els
requisits anteriors.
El total d’ingressos es dividirà pel nombre
total de membres de la unitat familiar per
determinar-ne la base de càlcul anual.
b) En el cas que l’infant no estigui integrat
en una unitat familiar, es calcularà la suma dels
ingressos anuals que per qualsevol concepte
percebi la unitat familiar de l’infant, inclosos
els que l’infant pugui percebre.
En aquest cas, el total d’ingressos es dividirà pel nombre total de membres de la unitat
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familiar, inclòs l’infant, per determinar la base
de càlcul anual.
Basant-se en l’interval de la base de càlcul
on es trobi el subjecte obligat a pagament,
s’aplicaran sobre el preu del servei les bonificacions següents:
Interval primer:
Base de càlcul anual: fins a 4.200,00
euros.
Import mensual a pagar: 0 euros.
Exempció.
Interval segon:
Base de càlcul anual: de 4.200,01 a
5.600,00 euros.
Import mensual a pagar: preu del servei
x 0,50.
Bonificació: 50%.
A partir de 5.600,01 euros no hi haurà
bonificació.
Article 5
Les bonificacions i exempcions sobre els
preus públics dels serveis que presten les
llars d’infants del Departament d’Educació
establerts a l’article 1 d’aquesta Ordre es
podran sol·licitar al llarg de tot el curs escolar
2008-2009.
La persona responsable de la direcció de
la llar d’infants trametrà als serveis territorials
corresponents del Departament d’Educació la
llista de les propostes de bonificació i exempció amb especificació del nom de la persona
sol·licitant, el de la persona beneficiaria, la
base de càlcul anual i el tipus de bonificació
o exempció proposat. A aquesta relació s’hi
adjuntaran les sol·licituds i la documentació
justificativa corresponents.
El/La director/a del Serveis Territorials del
Departament d’Educació, amb els informes
previs que escaiguin, resoldrà les sol·licituds i
en notificarà la resolució als interessats per mitjà
de la persona responsable de la direcció de la
llar d’infants corresponent. A la resolució es farà
constar el tipus de bonificació aprovat.
Contra les resolucions del/de la director/a
dels Serveis Territorials del Departament
d’Educació relatives a la concessió o denegació de bonificacions o exempcions es
podrà interposar, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la notificació de
la resolució esmentada, recurs d’alçada davant
el director general de Recursos del Sistema
Educatiu, d’acord amb el que disposen els
articles 107.1, 114 i 115.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 6
Sense perjudici del que estableix l’article
anterior, a l’alumnat que utilitzi aquest servei
el serà d’aplicació les exempcions i bonificacions següents:
L’exempció del preu públic per a les persones amb un grau mínim de minusvalidesa
del 33%.
L’exempció del preu públic per als membres
de famílies nombroses classificades en la
categoria especial, i una bonificació del 50%
per als de categoria general.
L’excempció del preu públic per a les víctimes d’actes terroristes, així com per als seus
cònjuges i els seus fills.
El reconeixement d’aquestes exempcions i
bonificacions el farà la persona responsable de
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la direcció de la llar en el moment que s’acrediti
documentalment aquesta situació.

del centre les circumstàncies necessàries per
a la formalització de la modificació del concert
corresponent.

Disposició final

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 2008-2009 i
s’inscriurà al Registre de centres.

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 3 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.147.094)

RESOLUCIÓ EDU/1809/2008, de 15 de maig,
per la qual s’aprova la disminució del concert
educatiu del centre docent privat Montserrat
Montero, de Granollers.
Per la Resolució EDU/1671/2007, d’1
de juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007),
es va aprovar la renovació del concert
educatiu al centre docent privat Montserrat
Montero, de Granollers, per a 20 unitats
concertades ordinàries, 28 tutors, 2 graus
superiors, 3 fisioterapeutes, 3 logopedes i
14 educadors.

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 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.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1 la
possibilitat de modificar els concerts educatius
subscrits amb els centres docents privats, bé
per la disminució del nombre d’unitats o grups
autoritzats o en funcionament, bé perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/
professor per unitat escolar concertada.

Barcelona, 15 de maig de 2008

L’article 30.4 del Decret esmentat estableix
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o
grups concertats, amb audiència prèvia de la
persona interessada.

RESOLUCIÓ EDU/1810/2008, de 29 de
maig, per la qual es fa pública la relació de
centres que imparteixen el curs de preparació
de la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional de grau superior durant
el curs acadèmic 2008-2009, i els terminis de
preinscripció i matrícula.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la
Resolució de la secretària general de 27 de
febrer de 2008, en aplicació de la normativa
esmentada, i atès que s’ha comprovat una
disminució dels alumnes matriculats al centre
docent Montserrat Montero de Granollers,
per al curs 2008-2009, cal dur a terme una
reducció del concert educatiu.
Havent-se tramitat l’expedient, d’acord
amb el que disposen l’article 28 i següents
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, i la resta de normativa
aplicable;
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat d’educació especial
Montserrat Montero, de Granollers, amb codi
08017888, per disminució de 4 tutors i 2
educadors, de manera que el concert resultant
serà: 20 unitats concertades ordinàries, 24
tutors, 2 graus superiors, 3 fisioterapeutes, 3
logopedes i 12 educadors.
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.143.106)

Mitjançant la Resolució EDU/2064/2006,
de 9 de juny, es va regular, amb caràcter
experimental, el curs de preparació de la
prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, i es feien
públics els centres que l’impartirien durant el
curs 2006-2007.
Posteriorment, durant el curs 2007-2008 ha
continuat la impartició del curs de preparació
de la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional de grau superior, d’acord
amb la Resolució EDU/1025/2007, de 3 d’abril
(DOGC núm. 4862, de 16.4.2007), i la Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC núm. 4850, de 27.3.2007).

Resolc:
—1 Objecte
Es fa pública, a l’annex d’aquesta Resolució,
la relació de centres autoritzats a impartir el
curs de preparació de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional
de grau superior, durant el curs acadèmic
2008-2009.
—2 Destinataris del curs
El curs de preparació s’adreça a les persones que compleixen els requisits següents:
a) Han superat un cicle formatiu de grau
mitjà de formació professional.
b) Volen presentar-se a la prova d’accés a
algun dels cicles formatius de grau superior
de formació professional afins al cicle formatiu
de grau mitjà que han superat, d’acord amb la
relació d’afinitats que consta a l’annex 1 de la
Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per
la qual es regula, amb caràcter experimental,
el curs de preparació de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional de
grau superior.
c) Volen fer valer posteriorment, en el moment de fer la inscripció a la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior, el seu dret
a l’exempció de la part específica.
—3 Termini de preinscripció i matrícula dels
alumnes al curs
3.1 La preinscripció al curs de preparació
es farà del 20 al 30 de juny de 2008, ambdós
inclosos.
3.2 El full de sol·licitud de preinscripció
estarà disponible a la pàgina web del Departament d’Educació: http:/www.gencat.net/educacio, a l’apartat de “novetats”, i a la pàgina
http://www.xtec.cat/fp, a l’apartat de cicles
formatius/proves d’accés/curs de preparació
de les proves d’accés a grau superior.
3.3 El calendari i horari del curs de preparació s’hauran d’exposar al tauler d’anuncis del centre almenys durant el període de
preinscripció.
3.5 Pel que fa als centres públics, només
es pot fer la preinscripció en un sol centre, i en
cas de duplicitat, quedaran sense efecte totes
les sol·licituds de preinscripció presentades.
3.6 Els centres que imparteixin el curs
de preparació exposaran als seus taulers
d’anuncis la llista provisional de persones
preinscrites i la seva qualificació els dies 1 i 2
de juliol de 2008.
3.7 El període de reclamació davant del
centre és els dies 3 i 4 de juliol de 2008.
3.8 Els centres que imparteixin el curs de
preparació exposaran als seus taulers d’anuncis la llista definitiva de persones admeses, una
vegada resoltes les reclamacions presentades,
el dia 7 de juliol.
3.9 El període de matriculació és del 7 a
l’11 de juliol de 2008, ambdós inclosos.

Atès que el bon funcionament de la mesura
i la demanda aconsella la seva continuïtat, cal
fer pública la relació de centres que impartiran
el curs de preparació de la prova d’accés
als cicles formatius de formació professional
de grau superior durant el curs acadèmic
2008-2009.

—4 Distribució, jornada i horari del curs
El curs de preparació començarà el 15 de
setembre de 2008, i no podrà finalitzar abans
del dia 8 de maig de 2009.
Les activitats lectives del curs es duran a
terme un mínim de quatre dies a la setmana,
compresos entre dilluns i divendres, en horari
intensiu, de matí o de tarda. Cada centre
determinarà l’horari del curs.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitzats,

—5 Normativa supletòria
5.1 En tot allò que no es regula en
aquesta Resolució, és d’aplicació la Resolució
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EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es
regula, amb caràcter experimental, el curs
de preparació de la prova d’accés als cicles
formatius de formació professional de grau
superior.
5.2 En tot allò que no es regula en aquesta
Resolució i respongui a la naturalesa d’aquesta
experimentació serà d’aplicació, amb caràcter
supletori, la Resolució que dóna instruccions
per a l’organització i el funcionament dels
centres educatius públics o privats, segons
correspongui, d’educació secundària de
Catalunya per al curs 2008-2009, i la regulació
vigent de les proves d’accés als cicles formatius
pel que fa a les qualificacions.
5.3 A l’alumnat del curs de preparació li és
d’aplicació el Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels
centres docents de nivell no universitari.
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
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, 29 de maig de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex
Curs acadèmic: 2008-2009
Centres que impartiran el curs preparatori per
a les proves d’accés de grau superior
a) Centres públics
serveis territorials d’educació
al baix llobregat-anoia

Codi: 08016781
Denominació: IES Esteve Terradas i Illa
Municipi: Cornellà de Llobregat
Nombre de grups: 2

Codi: 08031228
Denominació: IES Torre Roja
Municipi: Viladecans
Nombre de grups: 1

Codi: 08014188
Denominació: IES Josep Serrat i Bonastre
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08031836
Denominació: IES Illa dels Banyols
Municipi: el Prat de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08034709
Denominació: IES Narcís Monturiol
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08034217
Denominació: IES Bernat el Ferrer
Municipi: Molins de Rei
Nombre de grups: 1

Codi: 08042573
Denominació: IES Lluïsa Cura
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08035143
Denominació: IES Miquel Martí i Pol
Municipi: Cornellà de Llobregat
Nombre de grups: 1

serveis territorials d’educació
a barcelona ii (comarques)

Codi: 08037152
Denominació: IES Joan Oró
Municipi: Martorell
Nombre de grups: 1
Codi: 08041866
Denominació: IES El Calamot
Municipi: Gavà
Nombre de grups: 1
Codi: 08043671
Denominació: IES El Palau
Municipi: Sant Andreu de la Barca
Nombre de grups: 1
Codi: 08043681
Denominació: IES Marianao
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08047492
Denominació: IES Ribera Baixa
Municipi: el Prat de Llobregat
Nombre de grups: 1
serveis territorials d’educació
a barcelona i (ciutat)

Codi: 08013275
Denominació: IES Escola del Treball
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2
Codi: 08013469
Denominació: IES Rambla Prim
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08014401
Denominació: IES Mare de Déu de la Mercè
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 3
Codi: 08034205
Denominació: IES La Guineueta
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08001421
Denominació: IES La Pineda
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 2
Codi: 08019319
Denominació: IES Pedraforca
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08019371
Denominació: IES Llobregat
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08020462
Denominació: IES Lacetània
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 1
Codi: 08031022
Denominació: IES de Vic
Municipi: Vic
Nombre de grups: 1
Codi: 08034643
Denominació: IES Les Vinyes
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1
Codi: 08035362
Denominació: IES Alt Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès
Nombre de grups: 1
Codi: 08037176
Denominació: IES La Bastida
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Nombre de grups: 1
Codi: 08043693
Denominació: IES Joaquim Mir
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Nombre de grups: 1
Codi: 08045471
Denominació: IES Pompeu Fabra
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1
Codi: 08046761
Denominació: IES Guillem Catà
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 1

Codi: 08017131
Denominació: IES Severo Ochoa
Municipi: Esplugues de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08045203
Denominació: IES Obert de Catalunya
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08025605
Denominació: IES Camps Blancs
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Nombre de grups: 1

Codi: 08052700
Denominació: IES Vall d’Hebron
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 17000330
Denominació: IES Josep Brugulat
Municipi: Banyoles
Nombre de grups: 1

Codi: 08026683
Denominació: IES Francesc Ferrer i Guàrdia
Municipi: Sant Joan Despí
Nombre de grups: 1

Codi: 08012714
Denominació: IES Anna Gironella de Mundet
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 17001221
Denominació: IES Narcís Monturiol
Municipi: Figueres
Nombre de grups: 1
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Codi: 17001735
Denominació: IES Montilivi
Municipi: Girona
Nombre de grups: 1
Codi: 17002399
Denominació: IES La Garrotxa
Municipi: Olot
Nombre de grups: 1

Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1
Codi: 25006781
Denominació: IES Alfons Costafreda
Municipi: Tàrrega
Nombre de grups: 1
serveis territorials d’educació
al maresme-vallès oriental

Codi: 17002557
Denominació: IES Baix Empordà
Municipi: Palafrugell
Nombre de grups: 1

Codi: 08021594
Denominació: IES de Mollet del Vallès
Municipi: Mollet del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 17004499
Denominació: IES Narcís Xifra i Masmitjà
Municipi: Girona
Nombre de grups: 1

Codi: 08031848
Denominació: IES Cristòfol Ferrer
Municipi: Premià de Mar
Nombre de grups: 1

Codi: 17005376
Denominació: IES de Santa Coloma de
Farners
Municipi: Santa Coloma de Farners
Nombre de grups: 1

Codi: 08043486
Denominació: IES Manolo Hugué
Municipi: Caldes de Montbui
Nombre de grups: 1

Codi: 17005662
Denominació: IES Serrallarga
Municipi: Blanes
Nombre de grups: 1
Codi: 17005893
Denominació: IES Bosc de la Coma
Municipi: Olot
Nombre de grups: 1
Codi: 17006939
Denominació: IES Santa Eugènia
Municipi: Girona
Nombre de grups: 1
serveis territorials d’educació a lleida

Codi: 25002726
Denominació: IES Guindàvols
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1
Codi: 25002787
Denominació: IES Joan Oró
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1
Codi: 25002799
Denominació: IES Caparrella
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 2
Codi: 25003202
Denominació: IES Mollerussa
Municipi: Mollerussa
Nombre de grups: 1
Codi: 25004188
Denominació: IES Joan Brudieu
Municipi: la Seu d’Urgell
Nombre de grups: 1
Codi: 25005442
Denominació: IES Escola del Treball
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1
Codi: 25005685
Denominació: IES La Segarra
Municipi: Cervera
Nombre de grups: 1
Codi: 25006732
Denominació: IES Torrevicens

Codi: 43006630
Denominació: IES Pere Martell
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2
Codi: 43007038
Denominació: IES Escola d’Hoteleria i Turisme
Municipi: Cambrils
Nombre de grups: 1
Codi: 43007166
Denominació: IES Lluís Domènech i Mon
taner
Municipi: Reus
Nombre de grups: 1
Codi: 43009722
Denominació: IES Cal·lípolis
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2
serveis territorials d’educació
a les terres de l’ebre

Codi: 08043644
Denominació: IES Carles Vallbona
Municipi: Granollers
Nombre de grups: 1

Codi: 43004441
Denominació: IES de l’Ebre
Municipi: Tortosa
Nombre de grups: 3

Codi: 08043656
Denominació: IES Marina
Municipi: la Llagosta
Nombre de grups: 1

Codi: 43006101
Denominació: IES Montsià
Municipi: Amposta
Nombre de grups: 1

Codi: 08046748
Denominació: IES Thos i Codina
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 1

Codi: 43007233
Denominació: IES de Flix
Municipi: Flix
Nombre de grups: 1

Codi: 08054034
Denominació: IES Gallecs
Municipi: Mollet del Vallès
Nombre de grups: 1

serveis territorials d’educació
al vallès occidental

Codi: 08017852
Denominació: IES Escola del Treball
Municipi: Granollers
Nombre de grups: 1
Codi: 08021259
Denominació: IES Miquel Biada
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 2

Codi: 08024741
Denominació: IES Escola Industrial
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1
Codi: 08024893
Denominació: IES Castellarnau
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 2

serveis territorials d’educació
a tarragona

Codi: 08030339
Denominació: IES de Terrassa
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

Codi: 43002594
Denominació: IES Baix Camp
Municipi: Reus
Nombre de grups: 1

Codi: 08031861
Denominació: IES Leonardo da Vinci
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Nombre de grups: 1

Codi: 43003653
Denominació: IES Comte de Rius
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 2

Codi: 08034059
Denominació: IES Nicolau Copèrnic
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1

Codi: 43004611
Denominació: IES Jaume Huguet
Municipi: Valls
Nombre de grups: 1

Codi: 08035295
Denominació: IES Palau Ausit
Municipi: Ripollet
Nombre de grups: 1

Codi: 43004803
Denominació: IES Andreu Nin
Municipi: el Vendrell
Nombre de grups: 1

Codi: 08036330
Denominació: IES J. V. Foix
Municipi: Rubí
Nombre de grups: 1

Codi: 43005704
Denominació: IES Francesc Vidal i Barraquer
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 1

Codi: 08042342
Denominació: IES de Badia del Vallès
Municipi: Badia del Vallès
Nombre de grups: 1
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Codi: 08043516
Denominació: IES Santa Eulàlia
Municipi: Terrassa
Nombre de grups: 1
Codi: 08044533
Denominació: IES La Ferreria
Municipi: Montcada i Reixac
Nombre de grups: 1
Codi: 08044715
Denominació: IES Jaume Mimó
Municipi: Cerdanyola del Vallès
Nombre de grups: 1
b) Centres privats
serveis territorials d’educació
al baix llobregat-anoia

Codi: 08031976
Denominació: Acadèmia Núria
Municipi: Gavà
Nombre de grups: 3
Codi: 08032063
Denominació: Salesians Sant Vicenç dels
Horts
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Nombre de grups: 2
serveis territorials d’educació a
barcelona i (ciutat)

Codi: 08003658
Denominació: Sant Francesc
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08010468
Denominació: Palcam
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08032208
Denominació: Centre d’Estudis Politècnics
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2
Codi: 08032211
Denominació: CEYR-Villarroel
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2
Codi: 08032361
Denominació: Stucom
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2
Codi: 08037346
Denominació: Santapau-Pifma
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08037395
Denominació: Monlau
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2
Codi: 08044326
Denominació: Roca
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 3

Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2

Municipi: Mollerussa
Nombre de grups: 2

Codi: 08014279
Denominació: Esc. Prof. Salesiana
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 3

serveis territorials d’educació
al maresme-vallès oriental

Codi: 08031927
Denominació: Escola Tècnico-Professional
Xavier
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08035015
Denominació: López Vicuña
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2
Codi: 08004717
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
Codi: 08032233
Denominació: Institució Cultural del C.I.C.
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1
serveis territorials d’educació
a barcelona ii (comarques)

Codi: 08018561
Denominació: Xaloc
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
Codi: 08020036
Denominació: Joviat
Municipi: Manresa
Nombre de grups: 2
Codi: 08000918
Denominació: Cultural
Municipi: Badalona
Nombre de grups: 1
Codi: 08019952
Denominació: La Salle Manlleu
Municipi: Manlleu
Nombre de grups: 2
Codi: 08018871
Denominació: Joan XXIII
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 2
Codi: 08022276
Denominació: Diocesana
Municipi: Navàs
Nombre de grups: 1
Codi: 08038867
Denominació: Jaume Balmes
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat
Nombre de grups: 1
serveis territorials d’educació a girona

Codi: 17007725
Denominació: Treball del Ripollès
Municipi: Ripoll
Nombre de grups: 1
serveis territorials d’educació a lleida

Codi: 08031897
Denominació: Bemen 3
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2

Codi: 25002775
Denominació: Les Heures
Municipi: Lleida
Nombre de grups: 1

Codi: 08009260
Denominació: El Clot

Codi: 25003184
Denominació: La Salle
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Codi: 08035787
Denominació: Freta
Municipi: Calella
Nombre de grups: 2
Codi: 08068586
Denominació: Educem II
Municipi: Granollers
Nombre de grups: 2
Codi: 08021107
Denominació: Escola Pia de Mataró
Municipi: Mataró
Nombre de grups: 2
Codi: 08045161
Denominació: Ginebró
Municipi: Llinars del Vallès
Nombre de grups: 2
serveis territorials d’educació
a tarragona

Codi: 43003151
Denominació: Joan XXIII
Municipi: Tarragona
Nombre de grups: 1
serveis territorials d’educació
al vallès occidental

Codi: 08024467
Denominació: Taulé Viñas
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 1
Codi: 08035805
Denominació: Jaume Viladoms
Municipi: Sabadell
Nombre de grups: 2
Codi: 08026075
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora
Municipi: Sant Cugat del Vallès
Nombre de grups: 1
(08.149.065)

RESOLUCIÓ EDU/1812/2008, de 3 de juny,
per la qual es convoca concurs públic per a
la selecció d’instituts d’educació secundària
que imparteixen ensenyaments professionals,
artístics o especialitzats, per ser inclosos, a
partir del curs 2008-2009, en el Projecte de
qualitat i millora contínua creat per l’Ordre
EDU/432/2006, de 30 d’agost.
La millora de la formació, la lluita contra el
fracàs escolar, la incorporació dels nouvinguts
i la inserció al mercat laboral, són objectius
expressats en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana, de 16 de
febrer de 2005, que signaren el Govern i les
organitzacions sindicals i empresarials.
El Departament d’Educació, tenint en
compte les conclusions de la Conferència
Nacional d’Educació, els objectius educatius
plantejats per la Unió Europea pel 2010, el
contingut del Pacte Nacional per a l’Educació, el Pla de cooperació pel suport per a
l’aplicació de la Llei orgànica d’educació, del
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Ministeri d’Educació i Ciència, i els objectius
del Pla de Govern 2007-2010, promou el
Projecte per a la millora de la qualitat dels
centres educatius públics (PMQCE) que té
com a finalitat millorar els resultats educatius
i la cohesió social en els centres educatius
públics, a través de l’impuls de l’autonomia
i la millora de la qualitat. El PMQCE es concreta en dues línies d’actuació, una primera
de caràcter general, per a tots els centres
educatius públics, i una més específica, adreçada als centres que imparteixen dos o més
cicles d’ensenyaments professionals, artístics
o especialitzats o en són centres específics,
que es concreta en aquesta convocatòria, i
que s’anomena Projecte de qualitat i millora
contínua (PQiMC).
El Projecte de qualitat i millora contínua
(PQiMC) té com objectiu ajudar els centres
educatius a dissenyar, implantar i millorar
contínuament el seu propi sistema de gestió
de centre basat en els principis de la qualitat
amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència en
els resultats i la confiança de l’alumnat, les
famílies i les empreses. Per desenvolupar el
projecte els centres s’organitzen en xarxes
de formació i cooperació. Els centres han
d’elaborar el seu propi programa d’actuació
que, a través del seu Pla de millora o Pla estratègic de centre, introdueixi la cultura de la
millora contínua. La participació en el projecte
comporta la participació en cursos i seminaris
específics i en jornades de qualitat i d’intercanvi
de bones pràctiques.
En l’actualitat setanta-cinc centres públics,
d’arreu de Catalunya, participen en aquest
projecte, agrupats en xarxes de treball, dels
quals 36 tenen implementat i acreditat un
sistema de gestió de centre basat en normes
i models de qualitat reconeguts internacionalment, que cerquen la intervenció sistemàtica,
la revisió i la millora contínua dels principals
àmbits d’actuació educativa i d’organització
interna. La resta de centres es troben en
diferents fases del procés.
La valoració global positiva realitzada
pels centres que hi participen i la maduresa d’aquest projecte aconsella ampliar-ne
l’abast amb un màxim de 20 centres més,
mitjançant aquesta convocatòria, adreçada
a tots els centres públics interessats en la
participació en aquest Projecte de qualitat i
millora contínua.
Mitjançant aquests sistemes de gestió es
vol ajudar els centres a: orientar les seves
actuacions per donar resposta a les necessitats formatives de l’alumnat, les famílies, les
empreses i l’entorn social, d’acord amb els
requeriments establerts; potenciar estratègies
de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen; gestionar, de manera
sistemàtica i transparent, els processos que
es desenvolupen; fomentar la cultura de la
millora contínua, la innovació i l’intercanvi de
bones pràctiques amb altres centres; promoure
el compromís col·lectiu i la coherència d’objectius en la definició i el desenvolupament
dels valors, les polítiques i les estratègies
de centre; impulsar la definició i la gestió de
nous àmbits d’autonomia que contribueixin a
la millora global del centre i, orientar el centre
cap a la consecució de resultats excel·lents
en relació amb els seus objectius, centrats en

la millora dels resultats educatius, de cohesió
social i de millora de la confiança dels seus
grups d’interès.
Per tot l’exposat,

Resolc:
Article 1
Convocar concurs públic per a la selecció
de fins a vint centres públics d’educació
secundària que imparteixin dos o més cicles
d’ensenyaments professionals, artístics o especialitzats o en siguin centres específics, per
ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora
contínua durant el curs 2008-2009, i completar
els compromisos de participació dels centres
que ja hi són inclosos.
Article 2
Aprovar les bases reguladores per les quals
es regirà aquesta convocatòria, que consten
a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Article 3
Publicar la relació dels centres públics d’educació secundària que participen actualment en
el Projecte de qualitat i millora contínua, la qual
consta a l’annex 3 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i 115 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 3 de juny de 2008
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

Annex 1
Bases generals
—1 Objecte de la convocatòria
L’objectiu d’aquesta convocatòria és la selecció de fins a vint centres públics d’educació
secundària que imparteixin dos o més cicles
d’ensenyaments professionals, artístics o especialitzats o en siguin centres específics, per
ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora
contínua a partir del curs 2008-2009.
Els compromisos de participació que recullen aquestes bases per als centres que siguin
seleccionats, seran també d’aplicació a tots els
centres que actualment es troben inclosos en
el Projecte de qualitat i millora contínua.
—2 Finalitat i objectius del projecte
La finalitat i objectius del projecte es contenen a l’Ordre EDU/432/2006, de 30 d’agost,
de creació del Projecte de qualitat i millora
contínua dels centres educatius.
—3 Intervenció de la Inspecció d’Educació
La intervenció de la Inspecció d’Educació
consistirà a: supervisar i assessorar sobre
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el desenvolupament del Projecte de qualitat
i millora contínua; realitzar l’avaluació global
diagnòstica dels centres de nova incorporació
i de la resta de centres, quan els correspongui, de comú acord amb la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats; i formar part de l’equip d’auditors
amb les entitats externes d’acreditació en la
realització de les auditories externes de certificació i de seguiment del sistema de gestió
de la qualitat.
—4 Requisits de participació
4.1 Generals.
Poden participar en aquesta convocatòria
els centres d’educació secundària de titularitat
pública de Catalunya que reuneixin els requisits
següents:
a) Impartir dos o més cicles d’ensenyaments
professionals, artístics o especialitzats o que
en siguin centres específics.
b) Elaborar i presentar un avantprojecte de
Pla de millora de centre, aprovat pel claustre,
que inclogui objectius i actuacions relacionades
amb la millora de la gestió de la qualitat, dels
resultats educatius, de la cohesió social i de
la confiança dels seus grups d’interès.
c) Manifestar un compromís explícit de
la direcció d’assumir i liderar el centre cap
a la integració de la gestió de la qualitat i
la millora contínua, com a sistema únic de
gestió en el centre, explicitant com objectius
estratègics la millora dels resultats educatius
, la cohesió social i la confiança dels seus
grups d’interès.
d) Disposar de la documentació normativa
actualitzada que exigeix el Departament d’Educació: projecte educatiu de centre, projecte
curricular de centre, reglament de règim interior,
programacions, pla d’acció tutorial, programació general del centre i memòria anual.
Aquesta documentació ha d’estar clarament
identificada com a documentació del centre
i disponible per a qualsevol membre de la
comunitat educativa.
e) Designar una persona, amb coneixements de gestió de la qualitat d’un centre
educatiu, com a coordinadora del Projecte
de qualitat i millora contínua. En cas que el
centre no disposi de la persona amb la formació adequada, haurà de designar-ne una que
estigui en disposició d’assistir als cursos de
formació inicial en qualitat i millora contínua que
organitza la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats.
La persona coordinadora del projecte s’ha
de designar preferentment d’entre aquelles
que tinguin la destinació definitiva en el centre
i, en tot cas, la designació s’ha de fer tenint
present la previsió de continuïtat al llarg del
projecte.
f) Disposar de professorat amb una formació
bàsica mínima en metodologies de gestió de la
qualitat o que estigui en disposició d’assistir als
cursos que organitza la Direcció General.
g) Aprovar, per part del claustre, la participació en el projecte.
h) Aprovar, per part del consell escolar del
centre, la participació en el projecte.
4.2 Els centres que imparteixin dos o més
cicles d’ensenyaments professionals, artístics
o especialitzats o en siguin centres específics
i tinguin autoritzat un Pla estratègic pel Departament d’Educació per a la promoció de
l’autonomia dels centres educatius públics, o
hagin signat un acord triennal d’aplicació del Pla
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per a la millora de la qualitat del servei educatiu,
podran incorporar-se al projecte de qualitat i
millora contínua (PQiMC) amb el compliment
dels requisits fixats en els apartats 4.1.a, c,
d, i e, d’aquestes bases, sempre que ho sol·
licitin a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats.
—5 Obligacions dels centres
La participació en el procés de selecció
suposa l’acceptació dels compromisos següents:
a) Incorporar-se al Projecte el proper curs
acadèmic 2008-2009, formant part d’alguna
de les xarxes d’iniciació, d’acord amb la
planificació que disposi la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats.
b) Assumir que el lideratge i la implantació
del Projecte de qualitat i millora contínua en
el centre correspon al/a la director/a, al/a
la coordinador/a del Projecte i a la resta de
l’equip directiu.
c) Elaborar un Pla de millora de centre a
tres anys o ampliar-lo en els termes expressats
en el punt 4.2.b i constituir dos o més equips
de millora per al desenvolupament del pla,
d’acord amb els resultats de l’autoavaluació
i/o de l’avaluació global diagnòstica. El Pla de
millora ha d’incloure els objectius de millora
dels resultats educatius, de cohesió social i
de la confiança dels seus grups d’interès. El
seguiment del pla es durà a terme mitjançant
les revisions periòdiques del propi centre, les
corresponents auditories i serà supervisat per
la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
d) Participar en les activitats individuals
i grupals de desplegament del Projecte de
qualitat i millora contínua de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats, entre les quals cal destacar les
sessions de la xarxa de formació i aprenentatge
entre iguals, la constitució d’una comissió de
qualitat en el centre i la participació en les
activitats de formació sobre temes específics
organitzades a través del Projecte de qualitat
i millora contínua (PQiMC).
e) Seguir el programa general de treball de la
xarxa on s’integri el centre, establert pel propi
Projecte de qualitat i millora contínua.
f) Implementar progressivament, d’acord
amb el programa de formació de la xarxa,
les noves metodologies fins a treballar-hi plenament en un període de tres cursos des de
l’inici del projecte, passat el qual el centre ha
d’estar en condicions d’assolir la certificació
de qualitat, si el centre així ho decideix, o de
treballar-hi plenament amb les seves metodologies, objectius i amb el programa comú de
la resta de centres certificats.
g) Un cop assolida la certificació tots els
centres han de mantenir-la durant com a mínim
dues certificacions consecutives.
h) Desenvolupar models de planificació
i de gestió estratègica que contribueixin a
l’assoliment de nous àmbits d’autonomia i a
la millora global del centre.
i) Qualsevol variació o desviació dels punts
anteriors, haurà de ser acordada amb el
Servei de Suport a la Gestió de Centres de
Formació Professional Inicial, com a unitat
tècnica responsable del Projecte de qualitat
i millora contínua (PQiMC) de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitzats.

—6 Tramitació de la sol·licitud
6.1 Les sol·licituds s’adreçaran al director
general d’Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitzats, segons el model que figura a
l’annex 2 d’aquesta Resolució i que es troba
a l’adreça http://www.gencat.net/educacio. Es
poden presentar directament al Departament
d’Educació, als serveis territorials, o bé per
qualsevol dels mitjans que estableix 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. En el cas
que les sol·licituds es presentin a les oficines de
correus, s’haurà de fer en sobre obert, per tal
que la sol·licitud sigui datada i segellada per la
persona funcionària de correus, abans de ser
certificada. El termini per presentar les sol·licituds
s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC i finalitzarà el 30
de juny de 2008.
6.2 A la sol·licitud, caldrà adjuntar:
a) Avantprojecte de Pla de millora aprovat,
que ha de contenir, almenys, la informació
següent: el propòsit o el motiu o els motius que
justifiquin l’interès en participar-hi, els objectius,
les estratègies, els recursos que hi destinarà el
centre i els mecanismes d’avaluació.
b) Els centres amb plans estratègics o
plans de millora signats amb el Departament
d’Educació han d’adjuntar-los, indicant la
mateixa informació a què es fa referència en
l’apartat anterior.
c) La data de l’aprovació de la participació
en el projecte per part del claustre i la distribució
de la votació (aquest requisit no és necessari
pels centres amb acord de pla estratègic si
ja constava en el seu pla).
d) La data de l’aprovació de la participació
en el projecte per part del consell escolar del
centre (aquest requisit no és necessari pels
centres amb acord de pla estratègic si ja
constava en el seu pla).
—7 Criteris de valoració
7.1 Per a la valoració del projecte es tindrà
en compte:
a) La consideració que té l’institut de la
gestió de la qualitat com a estratègia global de
centre. Els vincles de l’IES amb el seu entorn
socioproductiu: la relació i implicació de l’IES
amb altres entitats o institucions empresarials,
sindicals, locals o socials, en matèria de formació professional.
b) L’avantprojecte de Pla de millora que
presenta el centre i la proporció de vots favorables del claustre.
c) El grau de formació del professorat en
les metodologies de qualitat i millora contínua
i el nombre de professorat format.
d) La implicació dels grups d’interès del centre –alumnat, famílies, empreses i institucions–,
en l’avantprojecte de pla de millora.
7.2 La documentació normativa actualitzada: el projecte educatiu de centre, el projecte
curricular de centre, el reglament de règim
interior, les programacions, el pla d’acció
tutorial i la programació general del centre, si
bé no cal presentar-la, ha d’estar a disposició
de la comissió avaluadora.
—8 Selecció dels projectes
8.1 El director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats resoldrà
aquesta convocatòria, un cop vista la proposta de la comissió avaluadora, que estarà
integrada per:
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El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional, que
actuarà de president.
El subdirector general d’Organització i
Qualitat dels Centres Educatius.
El cap d’Inspecció de Seguiment i Avaluació,
o persona en qui delegui.
El cap de Servei de Suport a la Gestió de
Centres de Formació Professional Inicial.
Un/a tècnic/a del Servei de Suport a la Gestió
de Centres de Formació Professional Inicial,
que actuarà com a secretari/ària.
La comissió avaluadora podrà demanar
informació complementària sobre un centre determinat als serveis territorials i a la coordinació
territorial de la formació professional.
8.2 La resolució que aprovi els projectes
seleccionats es farà pública als taulers d’anuncis
del Departament d’Educació i dels seus serveis
territorials, abans del 27 de juliol de 2008.
8.3 En cas de desvinculació dels centres
que participin en el Projecte de qualitat i millora
contínua, s’actualitzarà la resolució dels projectes seleccionats amb les baixes corresponents
i, si escau, amb les inclusions de nous centres
segons l’ordre de selecció.
—9 Dotació de recursos
9.1 Els centres participants en el projecte,
atès que construeixen el seu propi model de gestió basat en les metodologies de la qualitat, rebran
per part de la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats:
a) Assessorament per a l’elaboració del Pla
de millora i la implementació de models de
gestió de qualitat i millora contínua.
b) Formació, a través de la xarxa intercentres, adreçada al director o directora,
coordinador o coordinadora de qualitat i,
eventualment, a altres membres de l’equip de
direcció i coordinació.
c) Assistència específica de la Inspecció
educativa per a la realització de l’avaluació
global diagnòstica al principi i final de cada
període (cicles de 3 anys).
d) Documentació i models de centres,
en suport paper o digital, per a la gestió del
Projecte de qualitat i millora contínua
e) Participació en la xarxa telemàtica de
formació i intercanvi. .
f) El programari informàtic per a la gestió
del sistema de qualitat.
e) El finançament de les despeses derivades
de la certificació externa en els centres que depenen del Departament d’Educació, si escau.
9.2 La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats en el
marc de l’acord entre el Departament i cadascun dels centres es compromet a facilitar
la formació i els mitjans necessaris que en
cada moment es determinin, per implementar i
desenvolupar un sistema de gestió que cerqui
la qualitat global a l’institut.
9.3 Reconeixement del càrrec de coordinador/a de qualitat del centre per part del
Departament d’Educació.
—10 Desenvolupament del projecte
Els centres seleccionats desenvoluparan el
projecte mitjançant:
a) La integració en la xarxa de treball
corresponent.
b) La participació, a través del campus virtual, en l’intercanvi d’experiències i recursos.
c) La participació en les xarxes de formació i cooperació intercentres i les jornades
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i trobades per a l’intercanvi d’experiències i
bones pràctiques.
d) El desenvolupament de les actuacions
establertes en el programa de treball definit
per la Direcció General: 1) realització d’autoavaluacions mitjançant el model europeu
de gestió de la qualitat i elaboració d’un Pla
de millora; 2) creació d’equips de millora; 3)
elaboració i implantació d’un model de gestió
de la qualitat del centre i, si escau, certificació,
i 4) desenvolupament de la planificació estratègica i un sistema o quadre d’indicadors per
a la coordinació de la informació i l’avaluació
integral del centre, com a eines de gestió.
e) Els centres del Projecte de qualitat i
millora contínua (PQiMC) que tinguin autoritzat un Pla estratègic (PE) pel Departament
d’Educació reben l’assessorament específic a
través de la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats, pel seu
seguiment i avaluació, dins de les xarxes del
Projecte de qualitat i millora contínua.
—11 Certificació de les activitats
11.1 Les reunions de xarxa formen part
del programa de formació permanent i, com
a tal, són certificables per la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, com a activitats de formació per
al professorat participant, si es compleixen les
condicions establertes.
11.2 Tenen la consideració d’activitat
d’innovació educativa, sempre que es duguin
a terme durant tot un curs acadèmic, les
activitats següents:
a) La coordinació del projecte en el centre.
b) La participació en l’autoavaluació i redacció del Pla de millora del centre.
c) La participació en equips de millora del
centre que desenvolupin el Pla de millora
(l’elaboració de la documentació normativa del
centre no es considera innovació).
d) La participació com a membre actiu de
la comissió de qualitat del centre i amb responsabilitat sobre una àrea de millora .
e) La participació com a persona auditora
interna en altres centres de la xarxa.
A cada persona participant a les activitats
esmentades li correspon un sol certificat per
curs acadèmic, encara que participi a més
d’una activitat.
11.3 El director o directora del centre
trametrà a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats la informació següent:
a) Un cop començat el curs, la relació de
persones (nom, cognoms i NIF) que portaran a terme totes les activitats previstes en
l’apartat 11.2.
b) Durant el mes de juliol de 2009, la memòria de seguiment i avaluació del projecte amb
la relació d’activitats i la seva situació respecte
als objectius fixats amb les corresponents
evidències, així com, la relació de persones
(nom, cognoms i NIF) que durant tot el curs
2008-2009 han dut a terme efectivament les
activitats previstes a l’apartat 11.2.
La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats n’emetrà
el certificat corresponent durant els mesos de
setembre i octubre de 2009.
—12 Seguiment i avaluació del projecte
12.1 Un cop finalitzat el curs acadèmic,
i abans del 31 de juliol de 2009, els centres
trametran un informe del projecte, d’acord

amb el model establert, als serveis territorials i a la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats,
avaluant el projecte i fent constar: el grau
de desplegament, l’assoliment o estat dels
objectius fixats, la situació dins el centre i la
seva valoració. A més, l’informe aportarà les
dades dels indicadors que han de servir per
realitzar una valoració global del projecte de
qualitat i millora contínua per part del Departament d’Educació.
Del resultat d’aquest informe i de la valoració
que en faci la Direcció General es derivarà la
decisió de romandre en el mateix nivell, de
passar al següent o de finalitzar la participació
en aquest projecte.
12.2 En finalitzar cada curs escolar, el
centre que tingui signat un acord triennal amb
el Departament d’Educació, avaluarà, en la
Memòria anual de centre, el desenvolupament
i resultats assolits en l’aplicació del pla de
millora o estratègic.
12.3 Els centres podran incloure l’informe
del projecte en la Memòria anual de centre per
tal que la Inspecció educativa i la comissió
de seguiment dels plans estratègics avaluïn
el desenvolupament de l’acord signat, en els
mateixos termes que els centres amb plans
estratègics per a la promoció de l’autonomia
dels centres docents públics.

Annex 2
Contingut de la sol·licitud
Dades del centre públic: nom, adreça, codi
del centre, telèfon i correu electrònic.
Dades de la persona coordinadora del
projecte: nom i cognoms, NIF, especialitat
docent, situació administrativa en el centre i
correu electrònic.
Avantprojecte de Pla de millora per a la
participació en el projecte i data de l’aprovació, per part del claustre, amb indicació de la
distribució de vots: nombre de membres del
claustre presents en la votació, a favor, en
contra i abstencions o vots en blanc.
Data de l’aprovació, per part del consell
escolar del centre, de la participació en el
projecte.
Nom i cognoms del director o directora.
Nom i cognoms del secretari o secretària.
Segell del centre.

Annex 3
Centres participants actualment
serveis territorials a barcelona i (ciutat)

Codi: 08013275
Nom: IES-SEP Escola del Treball
Localitat: Barcelona
Codi: 08035039
Nom: IES Bonanova
Localitat: Barcelona

Codi: 08034709
Nom: IES Narcís Monturiol
Localitat: Barcelona
Codi: 08044053
Nom: IES Salvador Seguí
Localitat: Barcelona
Codi: 08044934
Nom: IES Meridiana
Localitat: Barcelona
Codi: 08013469
Nom: IES Rambla Prim
Localitat: Barcelona
Codi: 08014188
Nom: IES Josep Serrat i Bonastre
Localitat: Barcelona
Codi: 08014115
Nom: IESM Ferran Tallada
Localitat: Barcelona
Codi: 08032385
Nom: IESM Escola de Mitjans Audiovisuals
Localitat: Barcelona
Codi: 08012714
Nom: IES Anna Gironella de Mundet
Localitat: Barcelona
Codi: 08042573
Nom: IES Lluïsa Cura
Localitat: Barcelona
Codi: 08057540
Nom: IES Joan Brossa
Localitat: Barcelona
Codi: 08045203
Nom: IES Obert de Catalunya
Localitat: Barcelona
Codi: 08034138
Nom: IES Poblenou
Localitat: Barcelona
serveis territorials a barcelona ii
(comarques)

Codi: 08001421
Nom: IES La Pineda
Localitat: Badalona
Codi: 08020462
Nom: IES-SEP Lacetània
Localitat: Manresa
Codi: 08019371
Nom: IES Llobregat
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat
Codi: 08019401
Nom: IES Provençana
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat
Codi: 08035313
Nom: IES Quercus
Localitat: Sant Joan de Vilatorrada
Codi: 08037176
Nom: IES La Bastida
Localitat: Santa Coloma de Gramenet
Codi: 08031022
Nom: IES de Vic
Localitat: Vic

Codi: 08034205
Nom: IES-SEP La Guineueta
Localitat: Barcelona

serveis territorials
al baix llobregat-anoia

Codi: 08014401
Nom: IES-SEP Mare de Déu de la Mercè
Localitat: Barcelona

Codi: 08025605
Nom: IES Camps Blancs
Localitat: Sant Boi de Llobregat
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Codi: 08016781
Nom: IES-SEP Esteve Terradas i Illa
Localitat: Cornellà de Llobregat

Codi: 17001221
Nom: IES Narcís Monturiol
Localitat: Figueres

Codi: 08043681
Nom: IES Marianao
Localitat: Sant Boi de Llobregat

Codi: 17002557
Nom: IES Baix Empordà
Localitat: Palafrugell

Codi: 08019654
Nom: IES-SEP Milà i Fontanals
Localitat: Igualada

Codi: 17005662
Nom: IES Serrallarga
Localitat: Blanes

Codi: 08017131
Nom: IES Severo Ochoa
Localitat: Esplugues de Llobregat
Codi: 08041866
Nom: IES El Calamot
Localitat: Gavà
Codi: 08034217
Nom: IES Bernat el Ferrer
Localitat: Molins de Rei
Codi: 08031836
Nom: IES Illa dels Banyols
Localitat: el Prat de Llobregat
Codi: 08047492
Nom: IES Ribera Baixa
Localitat: el Prat de Llobregat
serveis territorials
al vallès occidental

Codi: 08043671
Nom: IES El Palau
Localitat: Sant Andreu de la Barca
Codi: 08024893
Nom: IES-SEP Castellarnau
Localitat: Sabadell
Codi:08024741
Nom: IES Escola Industrial
Localitat: Sabadell
Codi: 08043516
Nom: IES Santa Eulalia
Localitat: Terrassa
Codi: 08042342
Nom: IES Badia del Vallès
Localitat: Badia del Vallès
Codi: 08035295
Nom: IES Palau Ausit
Localitat: Ripollet
Codi: 08030339
Nom: IES de Terrassa
Localitat: Terrassa
serveis territorials a girona

Codi: 17000330
Nom: IES Josep Brugulat
Localitat: Banyoles

serveis territorials a lleida

serveis territorials
a les terres de l’ebre

Codi: 43004441
Nom: IES-SEP de l’Ebre
Localitat: Tortosa
Codi: 43006101
Nom: IES Montsià
Localitat: Amposta
Codi: 43000330
Nom: ECA d’Amposta
Localitat: Amposta

Codi: 25006781
Nom: IES Alfons Costafreda
Localitat: Tàrrega

serveis territorials
al maresme-vallès oriental

Codi: 25002799
Nom: IES-SEP La Caparrella
Localitat: Lleida

Codi:08021594
Nom: IES-SEP de Mollet
Localitat: Mollet del Vallès

Codi: 25005442
Nom: IES Escola del Treball
Localitat: Lleida

Codi: 08044594
Nom: IES Giola
Localitat: Llinars del Vallès

Codi: 25002726
Nom: IES-SEP Guindàvols
Localitat: Lleida

Codi: 08043486
Nom: IES Manolo Hugué
Localitat: Caldes de Montbui

Codi: 25004188
Nom: IES Joan Brudieu
Localitat: la Seu d’Urgell

Codi: 08054034
Nom: IES Gallecs
Localitat: Mollet del Vallès

Codi: 25003202
Nom: IES Mollerussa
Localitat: Mollerussa

Codi: 08017852
Nom: IES Escola del Treball
Localitat: Granollers

Codi: 25004814
Nom: ECA del Pallars
Localitat: Talarn

Codi: 08043644
Nom: IES Carles Vallbona
Localitat: Granollers

serveis territorials a tarragona

Codi: 43009722
Nom: IES Cal·lípolis
Localitat: Tarragona

Codi: 08021259
Nom: IES Miquel Biada
Localitat: Mataró
(08.144.013)

Codi: 43003653
Nom: IES-SEP Comte de Rius
Localitat: Tarragona
Codi: 43007038
Nom: IES Escola d’Hoteleria i Turisme
Localitat: Cambrils
Codi: 43005704
Nom: IES Francesc Vidal i Barraquer
Localitat: Tarragona
Codi: 43004611
Nom: IES Jaume Huguet
Localitat: Valls
Codi: 43006630
Nom: IES Pere Martell
Localitat: Tarragona

Codi: 17002399
Nom: IES-SEP La Garrotxa
Localitat: Olot

Codi: 43000949
Nom: Escola de Capacitació Agrària Mas
Bové
Localitat: Constantí

Codi: 17001735
Nom: IES-SEP Montilivi
Localitat: Girona

Codi: 43007385
Nom: IES Horticultura i Jardineria de Reus
Localitat: Reus

Codi: 17004499
Nom: IES Narcís Xifra i Masmitjà
Localitat: Girona

Codi: 43004803
Nom: IES Andreu Nin
Localitat: el Vendrell

Codi: 17006939
Nom: IES Santa Eugènia
Localitat: Girona

Codi: 43005972
Nom: IES Ramon Barbat i Miracle
Localitat: Vila-seca
5916

RESOLUCIÓ EDU/1813/2008, de 23 de
maig, per la qual s’obre la convocatòria per
a la concessió dels premis extraordinaris de
batxillerat del curs 2007-2008, i s’estableix el
procediment per a la realització de les proves
corresponents
L’Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol, estableix el procediment per a la concessió dels
premis extraordinaris del batxillerat.
L’Ordre esmentada preveu que la direcció
general competent convocarà anualment els
premis indicats, elaborarà les proves i establirà
el procediment, els terminis, el model d’inscripció i el lloc o llocs i la data de la realització
de les proves.
Per tot això,

Resolc:
—1 S’obre convocatòria pública per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat
corresponents al curs 2007-2008.
—2 D’acord amb l’Ordre EDC/278/2004, de
27 de juliol, podrà optar al premi l’alumnat que
compleixi els requisits següents:
a) Haver cursat i superat els dos cursos
de batxillerat.
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b) Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2007-2008.
c) Tenir una qualificació mitjana de tot el
batxillerat igual o superior a 8,75.
—3 La inscripció dels aspirants a la convocatòria del premi, que no està subjecta a cap
taxa, es farà del 16 al 27 de juny de 2008 a
la secretaria del centre en el qual l’aspirant
hagi finalitzat el batxillerat, i haurà de contenir
la informació que s’indica a l’annex d’aquesta
Resolució.
—4 Cada centre lliurarà les inscripcions als
serveis territorials corresponents al centre on
l’alumne vulgui fer la prova, com a molt tard
de l’11 de juliol de 2008, adreçades al cap
de la Inspecció.
—5 Les proves es realitzaran el dia 9 de
setembre de 2008, a partir de les 9 hores,
i tindran lloc simultàniament en els centres
següents:
IES Montserrat, de Barcelona, per als Serveis
Territorials a Barcelona I (ciutat).
IES Pau Claris, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona II (comarques) i
per als Serveis Territorials al Maresme-Vallès
Oriental.
IES Pere Calders, de Cerdanyola del
Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès
Occidental.
IES Francesc Macià, de Cornellà de
Llobregat, per als Serveis Territorials al Baix
Llobregat-Anoia.
IES Santiago Sobrequés, de Girona, per als
Serveis Territorials a Girona.
IES Màrius Torres, de Lleida, per als Serveis
Territorials a Lleida.
IES Martí Franquès, de Tarragona, per als
Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres
de l’Ebre.
—6 Les proves per optar als premis extraordinaris de batxillerat s’estructuraran de la
manera següent:
Primer exercici: que tindrà dues parts.
Part a: redacció del comentari d’un text
literari.
Part b: redacció del comentari d’un text històric. Una de les parts caldrà respondre-la en català i l’altra en castellà. La durada total d’aquest
primer exercici serà de 2 hores i mitja.
Segon exercici: que tindrà dues parts.
Part a: resposta a qüestions, de forma
escrita, sobre la primera llengua estrangera
cursada per l’alumne.
Part b: resposta a les qüestions proposades
d’una de les matèries de modalitat, triada per
l’alumne d’entre les que ha cursat, que tinguin assignats 6 crèdits en la normativa que estableix el
currículum del batxillerat. La durada total d’aquest
segon exercici serà de 2 hores i mitja.
—7 Puntuació
Les proves es puntuen sobre un total de
40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels
exercicis es qualificaran d’1 a 10 punts.

cació, d’entre funcionaris del Departament
d’Educació que exerceixin la funció inspectora
o docent, i que siguin especialistes en els
respectius ensenyaments.
El president o presidenta del tribunal està
facultat per resoldre sobre les incidències
que puguin sorgir per l’aplicació d’aquesta
Resolució.
El tribunal farà arribar a tots els centres dels
quals provinguin els alumnes que realitzen les
proves la relació de tots els que obtinguin el
premi, amb la indicació del centre respectiu, i fent avinent que han de fer l’anotació
d’obtenció del premi a l’expedient, tal com
estableix l’article 9 de l’Ordre EDC/278/2004,
de 27 de juliol.
—10 Un cop qualificades les proves i fets
públics els resultats, el tribunal trametrà a la
Direcció General de l’Educació Bàsica i el
Batxillerat l’acta que reculli les qualificacions
obtingudes per l’alumnat que hagi realitzat
les proves, i la còpia dels fulls d’inscripció
de l’alumnat proposat per obtenir el premi.
La Direcció General de l’Educació Bàsica i el
Batxillerat trametrà la relació d’alumnat premiat
perquè es publiqui en el DOGC i comunicarà al
Ministeri d’Educació, Política Social i Esport la
relació d’alumnat que hagi obtingut un premi
extraordinari de batxillerat, per tal que puguin
optar al premi nacional de batxillerat, d’acord
amb la convocatòria general per a tot l’Estat.
Barcelona, 23 de maig de 2008
Jaume Graells Veguin
Director general de l’Educació Bàsica
i el Batxillerat

Annex
Informació que ha de contenir la inscripció en
el premi extraordinari de batxillerat
Sol·licitud d’inscripció
1. Premi extraordinari de batxillerat
Convocatòria de 2008
2. Alumne/Alumna: (nom i dos cognoms),
amb DNI o passaport (núm.):
Data de naixement:
Lloc:
Província:
Domicili:
Localitat:
Carrer i pis:

Telèfon:
Correu electrònic:
Centre o centres on ha cursat el batxillerat:
Centre on vol efectuar la prova:
Còpia adjunta del seu DNI o passaport.
La matèria de modalitat de la qual es vol
examinar és: (ha de ser una de les matèries
cursades que tinguin assignats 6 crèdits).
Data.
(Signatura del alumne/de l’alumna.)
(A emplenar pel centre on ha finalitzat el
batxillerat).
Centre: (nom, adreça i telèfon).
3. Curs acadèmic en què ha finalitzat el
batxillerat:
Qualificació final del batxillerat:
Idioma cursat:
Modalitat cursada:
Matèries de modalitat cursades per l’alumne o l’alumna que tenen assignats 6 crèdits
en el Decret que estableix el currículum del
batxillerat:
El secretari/La secretària del centre (o qui
en faci les funcions).
(08.157.090)

RESOLUCIÓ EDU/1814/2008, de 5 de juny,
per la qual es resol la convocatòria pública
per a l’adjudicació de beques de col·laboració
en tasques de formació en tecnologies de
la informació aplicades a l’educació per a
l’any 2008.
Mitjançant la Resolució EDU/1022/2008,
de 2 d’abril, es va obrir convocatòria pública
per a l’adjudicació de beques de col·laboració
en tasques de formació en tecnologies de la
informació aplicades a l’educació per a l’any
2008 (DOGC núm. 5107, de 9.4.2008).
Vista la proposta d’adjudicació de la Comissió
de selecció, de 29 de maig de 2008, i en ús de
la delegació establerta al punt 5 de la Resolució
de convocatòria indicada,
Resolc:
—1 La concessió de beques de col·laboració
en tasques de formació en tecnologies de la
informació aplicades a l’educació, per a l’any
2008, a les persones i amb els perfils que tot
seguit s’indiquen:

Modalitat A
Cognoms i nom

Perfil

Isnardo Morant, Richard........................ Administració de sistemes informàtics
Sánchez Riera, Jordi............................. Accessibilitat i ajudes tècniques
García Yagüe, Sílvia............................... Administració de sistemes informàtics
Fernández Roca, Laura Eva.................. Documentació i publicació electrònica
Bataller Balaguer, Albert........................ Documentació i publicació electrònica

—8 La puntuació mínima exigida per obtenir
un premi extraordinari de batxillerat serà de
34 punts.

Modalitat B

—9 Es constituirà un únic tribunal a Catalunya,
format per un president, un secretari i cinc
vocals designats per la secretària general del
Departament d’Educació, a proposta de la
Subdirecció General de la Inspecció d’Edu-

Fernández Collado, Marc.......................Documentació i publicació electrònica
Torroba Daunis, Francesc......................Operador d’imatge
Gallardo Castillo, Jonatan......................Administració de sistemes informàtics
Bardavio Julve, Jorge............................Administració de sistemes informàtics

Cognoms i nom
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Perfil
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—2 La designació de les persones que tot
seguit s’indiquen, i en l’ordre que s’hi estableix,
com a suplents per als casos de renúncia o re-

vocació de la beca de col·laboració en tasques
de formació en tecnologies de la informació
aplicades a l’educació, per a l’any 2008:

Modalitat A
Cognoms i nom

Perfil

Zorrilla Díez, Mercedes.......................... Accessibilitat i ajudes tècniques
Campos Gordo, Alberto........................ Administració de sistemes informàtics
Jané Viles, Lluís.................................... Operador d’imatge
Conesa Simó, Alba............................... Operador d’imatge
Galiana Blanch, Santyavan.................... Operador d’imatge
Irigoyen Gómez, Alba............................ Documentació i publicació electrònica
Arnau Juan, Josep................................ Documentació i publicació electrònica
Egea López, Maria................................ Operador d’imatge
Amorós Sáez, Dolors............................ Operador d’imatge
Modalitat B
Cognoms i nom

Perfil

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, 2 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.148.139)

Belmonte Vila, Teresa............................ Documentació i publicació electrònica
DECRET 117/2008, de 10 de juny, de cessament i nomenament de membres del Consell
Escolar de Catalunya.
—3 L’import total màxim que es destina a la
concessió de les beques és de 74.400,00 €, i
es farà efectiu amb càrrec a la posició pressupostària D/480000100/4210 de l’òrgan gestor
EN01 del pressupost de l’any 2008.
La dotació econòmica corresponent a cada
beca es farà efectiva amb pagaments parcials,
a mesos vençuts, amb les retencions legals
corresponents i serà proporcional al nombre
d’hores de dedicació. La dotació econòmica
màxima per a cada modalitat és la següent:
Modalitat A: 10.800,00 €.
Modalitat B: 9.840,00 €.

RESOLUCIÓ EDU/1815/2008, de 2 de juny,
per la qual es modifica la composició de la
zona escolar rural Terra Alta - Centre, del
Pinell de Brai.

—4 Aquesta Resolució es notificarà a les
persones interessades.

Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells
escolars dels col·legis d’educació infantil
i primària afectats, i d’acord amb el que
estableix l’article 49 del Reglament orgànic
dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària, aprovat pel Decret
198/1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218,
de 14.6.1996);

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 des de l’endemà de la seva notificació, 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 notificació, 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, 5 de juny de 2008
p. d.

(Resolució de 2.4.2008,
DOGC de 9.4.2008)
Joaquim Dorda i Ventura
Director de Serveis
(08.157.031)

La continua modificació de les necessitats
dels serveis d’escolarització aconsellen adequar les estructures educatives a la canviant
realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient
la modificació de la zona escolar rural Terra
Alta - Centre.

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu

Resolc:
Article 1
Modificar la composició de la zona escolar
rural Terra Alta - Centre, amb codi 43009461,
del Pinell de Brai (Terra Alta), en el sentit
següent:
El CEIP Doctor Ferran, amb codi 43000950,
de Corbera d’Ebre (Terra Alta), passa a ser la
nova seu de la zona escolar rural.
Article 2
Aquesta Resolució s’inscriurà en el 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
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D’acord amb el que estableixen els articles
4.1.p) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, a sol·licitud del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
cal procedir al cessament i al nomenament de
membres 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 1
El cessament com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
del senyor Fidel Gonzàlez Pérez, i se li agraeixen
els serveis prestats.
Article 2
El nomenament com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
del senyor Lluís Monerris i Pes, amb efectes
fins al 10 d’agost de 2009.
Barcelona, 10 de juny de 2008
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.155.065)

RESOLUCIÓ EDU/1806/2008, de 29 de maig,
de cessament de la senyora Núria Grañen
Valls com a cap de Negociat de Personal de
l’Oficina Territorial del Maresme del Departament d’Educació
Atès que per Resolució de 30 de maig de
1994 (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994), la
senyora Núria Grañen Valls va ser nomenada

Núm. 1191

cap de Negociat de Personal de l’Oficina
Territorial del Maresme del Departament
d’Educació, d’acord amb la corresponent
convocatòria pública;
Atès que de conformitat amb l’Ordre
EDU/107/2008, de 5 març, per la qual es
van adaptar els negociats dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Decret
269/2007, d11 de desembre, de reestructuració del Departament, i de conformitat amb
l’Acord de la Comissió Tècnica de la Funció
Pública de 6 de maig de 2008, el lloc de treball
indicat resta suprimit amb efectes del dia 30
d’abril 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 desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Patrimoni dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona I (ciutat), d’acord
amb la corresponent convocatòria pública;
Atès que, de conformitat amb l’Ordre
EDU/107/2008, de 5 març, per la qual es van
adaptar els negociats dels serveis territorials del
Departament d’Educació al Decret 269/2007,
d’11 de desembre, de reestructuració del
Departament, i de conformitat amb l’Acord de
la Comissió Tècnica de la Funció Pública de
6 de maig de 2008, el lloc de treball indicat
resta suprimit amb efectes del dia 30 d’abril
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 desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya,

Resolc:
Resolc:
El cessament de la senyora Núria Grañen
Valls com a cap de Negociat de Personal de
l’Oficina Territorial al Maresme del Departament
d’Educació amb efectes del dia 30 d’abril
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 seva publicació al DOGC, 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 seva publicació
al DOGC, 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, 29 de maig de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

El cessament de la senyora Margarida Manero Solanot com a cap del Negociat de Contractació i Patrimoni dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació a Barcelona I (ciutat)
amb efectes del dia 30 d’abril 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
seva publicació, 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 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 seva publicació, 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 del
procediment administratiu comú.
Barcelona, 28 de maig de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.141.138)

Atès que per la Resolució de 30 de maig
de 1994 (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994),
la senyora Margarida Manero Solanot va ser
nomenada cap del Negociat de Contractació i

Atès que, de conformitat amb l’Ordre
EDU/107/2008, de 5 març, per la qual es van
adaptar els negociats dels serveis territorials del
Departament d’Educació al Decret 269/2007,
d’11 de desembre, de reestructuració del
Departament, i de conformitat amb l’Acord de
la Comissió Tècnica de la Funció Pública de
6 de maig de 2008, el lloc de treball indicat
resta suprimit amb efectes del dia 30 d’abril
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 desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya,
Resolc:
El cessament de la senyora Miriam Sellas
Vilar com a cap del Negociat de Centres i
Alumnes de l’Oficina Territorial del Maresme
del Departament d’Educació amb efectes del
dia 30 d’abril 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 seva
publicació, 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 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 seva publicació, 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 del
procediment administratiu comú.
Barcelona, 28 de maig de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.141.139)

RESOLUCIÓ EDU/1807/2008, de 28 de
maig, de cessament de la senyora Margarida
Manero Solanot com a cap del Negociat de
Contractació i Patrimoni dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona
I (ciutat).

Atès que per la Resolució ENS/495/2002,
d’1 de març (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002),
es va adaptar el nomenament de la senyora
Miriam Sellas Vilar a la nova estructura del
Departament d’Educació, en el lloc de treball
de cap del Negociat de Centres i Alumnes de
l’Oficina Territorial del Maresme;

(08.141.137)
RESOLUCIÓ EDU/1808/2008, de 28 de maig,
de cessament de la senyora Miriam Sellas
Vilar com a cap del Negociat de Centres i
Alumnes de l’Oficina Territorial del Maresme
del Departament d’Educació.
Atès que per la Resolució de 30 de maig
de 1994 (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994), la
senyora Miriam Sellas Vilar va ser nomenada
cap de Negociat de Centres de l’Oficina Territorial del Maresme del Departament d’Educació,
d’acord amb la corresponent convocatòria
pública;
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RESOLUCIÓ EDU/1811/2008, de 4 de juny,
d’adaptació de nomenaments a l’estructura
del Departament d’Educació.
Mitjançant el Decret 269/2007, d’11 de
desembre, es va reestructurar el Departament
d’Educació per tal d’adequar-ne l’organització
a les necessitats actuals.
Mitjançant l’Ordre EDU/107/2008, de 5
de març, es van adaptar els negociats dels

Full de disposicions i actes administratius

serveis territorials del Departament d’Educació
al Decret 269/2007, d’11 de desembre, de
reestructuració del Departament d’Educació,
i es va aprovar l’adscripció de funcions.
Respecte al personal que ocupa amb destinació definitiva llocs de treball les funcions
dels quals estan incloses 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 6 de
maig de 2008, a adaptar-ne el nomenament
en relació als 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 2 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’article 12.e) de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya,

Resolc:
Adaptar, amb efectes del dia 1 de maig
de 2008, els nomenaments de les persones
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 recurs
contenciós administratiu 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, es pot 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 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 es consideri convenient per
a la defensa dels propis interessos.
Barcelona, 4 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex
serveis territorials a barcelona i
(ciutat)

Direcció dels Serveis Territorials
Cognoms i nom: Gracia Benabarre, Lourdes.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària
del/de la director/a dels Serveis Territorials.
Denominació del nou lloc: es manté.

—1

Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Guzman Conejero, Núria.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal d’Administració i Serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.1 Secció de Centres i Alumnes.
Cognoms i nom: Buey Pueyo, M. Victoria.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Centres.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Nuñez Saura, Maria Dolors.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
l’Alumnat.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.2 Secció d’Administració.
Cognoms i nom: González-Galatea Gutiérrez,
Maria Asunción.
Denominació del lloc anterior: Negociat d’Informació i Registre.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Pintanel Rius, Montserrat.
Denominació del lloc anterior: responsable
d’habilitació.
Denominació del nou lloc: es manté.
—2 Servei de Personal Docent: Secció de
Gestió de Personal Docent.
Cognoms i nom: Santamaria Merino, Rosa.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i
Primari.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Pérez González, Miguel.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i
de Règim Especial.
Denominació del nou lloc: es manté.
Serveis Territorials a Barcelona II
(comarques)

Direcció dels Serveis Territorials
Cognoms i nom: Nacarino Belmonte, M.
Neus.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària
del/de la director/a dels serveis territorials.
Denominació del nou lloc: es manté.
—1 Secretaria dels Serveis Territorials
1.1

Secció de Centres i Alumnes.

Cognoms i nom: Blancafort Engelfried, Miquel
Antoni.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Centres.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Lasierra Pérez, Fernando.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
l’Alumnat.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.2 Secció d’Administració.
Cognoms i nom: Martín Rives, M. Asunción.
Denominació del lloc anterior: Negociat d’Informació i Registre.
Denominació del nou lloc: es manté.
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Cognoms i nom: Cobos Álvarez, Maria Carmen.
Denominació del lloc anterior: responsable
d’habilitació.
Denominació del nou lloc: es manté.
—2 Servei de Personal Docent: Secció de
Gestió de Personal Docent.
Cognoms i nom: Puig Ester, Francesc Xa
vier.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i
Primari.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Montesinos Lozano, Francisco.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i
de Règim Especial.
Denominació del nou lloc: es manté.
—3

Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Mendoza Prario, Maria
Teresa.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Contractació i Patrimoni.
Denominació del nou lloc: es manté.
serveis territorial
al baix llobregat-anoia

Direcció dels Serveis Territorials
Cognoms i nom: Declair Farrarons, M. Te
resa.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària
del/de la director/a dels serveis territorials.
Denominació del nou lloc: es manté.
—1

Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Malagarriga Gonzalo, Adelina.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal d’Administració i Serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.1

Secció de Centres i Alumnes.

Cognoms i nom: Massot Moncusi, Josep.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Centres.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Fradera Borrell, Maria
Lourdes.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
l’Alumnat.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.2

Secció d’Administració.

Cognoms i nom: Guitart Pastor, M. Teresa.
Denominació del lloc anterior: Negociat d’Informació i Registre.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: López Blázquez, Josepa.
Denominació del lloc anterior: responsable
d’habilitació.
Denominació del nou lloc: es manté.
—2 Servei de Personal Docent: Secció de
Gestió de Personal Docent.
Cognoms i nom: Sánchez Bárcenas, Margarita.

Núm. 1191

Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i
Primari.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Gonzalo Blanco, Catalina.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i
de Règim Especial.
Denominació del nou lloc: es manté.
—3 Secció d’Obres i Manteniment
Cognoms i nom: Pallejà Guillén, Montserrat.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Contractació i Patrimoni.
Denominació del nou lloc: es manté.
serveis territorials
al maresme–vallès oriental

Direcció dels Serveis Territorials, Secretaria dels
Serveis Territorials, Secció d’Administració
Cognoms i nom: Suades Facerias, Francisco.
Denominació del lloc anterior: Negociat d’Administració de l’Oficina Territorial al Maresme.
Denominació del nou lloc: Negociat d’Informació i Registre
serveis territorials
al vallès occidental

Direcció dels Serveis Territorials
Cognoms i nom: Santos Gallego, Susana.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària
del/de la director/a dels serveis territorials.
Denominació del nou lloc: es manté.
—1 Secretaria dels Serveis Territorials
1.1

Secció de Centres i Alumnes.

Cognoms i nom: Viguera Garcia, Javier.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Centres.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Sulla Moreno, Juan.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
l’Alumnat.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.2

Secció d’Administració.

Cognoms i nom: Aldea Grauliana, Rosa
Maria.
Denominació del lloc anterior: responsable
d’habilitació.
Denominació del nou lloc: es manté.
—2 Servei de Personal Docent: Secció de
Gestió de Personal Docent
Cognoms i nom: Morales Mostazo, Josefa.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i
Primari.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Parada Sánchez, Odilo.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i
de Règim Especial.
Denominació del nou lloc: es manté.
—3 Secció d’Obres i Manteniment
Cognoms i nom: Cuní Tomás, Antoni.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Contractació i Patrimoni.
Denominació del nou lloc: es manté.

serveis territorials a girona

Direcció dels Serveis Territorials
—1

Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Martín Fernández, Milagros.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal d’Administració i Serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.1 Secció de Centres i Alumnes.
Cognoms i nom: Roca Bosch, Guillermina.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Centres.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Arpa Pi, Francisca.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
l’Alumnat.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.2. Secció d’Administració.
Cognoms i nom: Xifra Rigau, M. Teresa.
Denominació del lloc anterior: Negociat d’Informació i Registre.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Cosp Rabert, Rosa.
Denominació del lloc anterior: responsable
d’habilitació.
Denominació del nou lloc: es manté.
—2 Servei de Personal Docent: Secció de
Gestió de Personal Docent
Cognoms i nom: Rubio Sau, M. Rosa.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i
Primari.
Denominació del nou lloc: es manté.
—3 Secció d’Obres i Manteniment
Cognoms i nom: Mulleras Mundo, Carme.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Contractació i Patrimoni.
Denominació del nou lloc: es manté.
serveis territorials a lleida

Direcció dels Serveis Territorials
Cognoms i nom: Vilella Foixench, Mont
serrat.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària
del/de la director/a dels serveis territorials.
Denominació del nou lloc: es manté.
—1 Secretaria dels Serveis Territorials
1.1

Secció de Centres i Alumnes.

Cognoms i nom: Perera Tugues, M. Carme.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Centres.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Farnós Carulla, Ignasi.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
l’Alumnat.
Denominació del nou lloc: es manté.

Cognoms i nom: Novau Soria, M. Josefa.
Denominació del lloc anterior: responsable
d’habilitació.
Denominació del nou lloc: es manté.
—2

Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Garrofé Calvo, Dolores.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Contractació i Patrimoni.
Denominació del nou lloc: es manté.
serveis territorials a tarragona

Direcció dels Serveis Territorials
Cognoms i nom: Sanz Bernal, Esther.
Denominació del lloc anterior: secretari/ària
del/de la director/a dels serveis territorials.
Denominació del nou lloc: es manté.
—1

Secretaria dels Serveis Territorials

Cognoms i nom: Ferré Calvó, Josefina.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal d’Administració i Serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.1

Secció de Centres i Alumnes.

Cognoms i nom: Laudo Mora, Amparo.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Centres.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Soler Luz, M. Carmen.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
l’Alumnat.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.2

Secció d’Administració.

Cognoms i nom: Lozano Sanz, M. Carmen.
Denominació del lloc anterior: Negociat d’Informació i Registre.
Denominació del nou lloc: es manté.
—2
2.1
cent.

Servei de Personal Docent
Secció de Gestió de Personal Do-

Cognoms i nom: Ferrer Gramaje, M. Dolors.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Infantil i
Primari.
Denominació del nou lloc: es manté.
Cognoms i nom: Martí Hernández, M. Pilar.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal Docent d’Ensenyament Secundari i
de Règim Especial.
Denominació del nou lloc: es manté.
—3

Secció d’Obres i Manteniment

Cognoms i nom: Pamies Serra, Montserrat.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Contractació i Patrimoni.
Denominació del nou lloc: es manté.
Complex Educatiu de Tarragona
Cognoms i nom: Lanaspa Oliva, Ernesto.
Denominació del lloc anterior: responsable de
comptabilitat.
Denominació del nou lloc: es manté.

1.2 Secció d’Administració.
Cognoms i nom: Palmi Guerrero, M. Luisa.
Denominació del lloc anterior: Negociat d’Informació i Registre.
Denominació del nou lloc: es manté.
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Cognoms i nom: Nuez García, M. Victoria E.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Personal d’Administració i Serveis.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.1
cent.

Secció de Gestió de Personal Do-

Cognoms i nom: Hernández Tomas, Neus.
Denominació del lloc anterior: Negociat de Personal Docent d’Ensenyament Infantil i Primari,
Secundari i de Règim Especial.
Denominació del nou lloc: es manté.
1.2

—5 Els membres de les comissions de selecció estaran subjectes 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.
Barcelona, 6 de juny de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Secció de Centres i Alumnes.

Cognoms i nom: Martínez Maturana, Alfons
Josep.
Denominació del lloc anterior: Negociat de
Centres i Alumnes.
Denominació del nou lloc: es manté.
(08.149.178)

RESOLUCIÓ EDU/1823/2008, de 6 de juny,
per la qual es nomenen les comissions de
selecció que han de jutjar els procediments
selectius per a la provisió de places de funcionaris docents.
D’acord amb el que estableix la base 5 de
la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer,
per la qual es fa pública la convocatòria de
proves per a la provisió de places de funcionaris
docents (DOGC núm. 5088, d’11.3.2008),

Resolc:
—1 Nomenar les comissions de selecció de les
especialitats en què es nomeni més d’un tribunal. La seva composició es detalla per cossos i
especialitats a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Les comissions de selecció tindran cinc
membres en totes les especialitats excepte en
educació infantil i en educació primària del cos de
mestres, en què tindran nou membres, els quals
actuaran en subcomissions d’àmbit territorial.
—3 Els membres de les comissions de
selecció tindran dret a percebre les dietes i
despeses de desplaçament pertinents.
—4 D’acord amb el que estableix la base 5.16
de la Resolució de convocatòria esmentada, les
comissions de selecció nomenades que actuïn
en el procediment selectiu del cos de mestres,
del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny estaran incloses dins la
categoria segona, als efectes del que preveu el
Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC núm.
1787, de 23.8.1993), de modificació del Decret
337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de serveis
a la Generalitat de Catalunya, i de revisió dels
imports de determinades indemnitzacions.
Les comissions de selecció que actuïn en
el procediment selectiu del cos de professors
d’ensenyament secundari, del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes i del cos de
professors d’arts plàstiques i disseny estaran
incloses dins la categoria primera als efectes
del que esmenta el paràgraf anterior.

Annex
Cos: mestres

Especialitat: audició i llenguatge
Comissió de selecció
President: Ramon Castello Culell.
Vocal 1: Angel Crespo Llamazares.
Vocal 2: Judith Muñoz Borras.
Vocal 3: Concepcion Creus Pascual.
Vocal 4: Núria Serra Garreta.
Especialitat: educació especial, pedagogia
terapèutica
Comissió de selecció
President: Jaume Ayats Arcusa.
Vocal 1: Llucia Hernandez Simancas.
Vocal 2: Josep Maria Garcia Balda.
Vocal 3: Antoni Capell Tehas.
Vocal 4: M. Dolores Colilles Sole.
Especialitat: educació infantil
Comissió de selecció
President: Carlos Enrique Garcia Perez.
Vocal 1: Assumpta Bargallo Castellon.
Vocal 2: M. Concepcion Carreño Serraima.
Vocal 3: Nuria Martin Guillaumes.
Vocal 4: Jaume Subirachs Miret.
Vocal 5: Dolors Serra Rigau.
Vocal 6: Montserrat Serret Palau.
Vocal 6: Enric Queralt Cata.
Vocal 8: Maria Lourdes Ambros Ortiz.
Especialitat: educació primària, anglès
Comissió de selecció
President: Joan Lluis Forcada Mateo.
Vocal 1: Marta Amigo Olmos.
Vocal 2: M. Rosario de Antonio Garcia.
Vocal 3: Nuria Vaques Colome.
Vocal 4: M. Carmen Miro Castillo.
Especialitat: educació primària, educació
física
Comissió de selecció
President: M. Carmen Mancebo Fernandez.
Vocal 1: Maria Dolors Ribalta Alcalde.
Vocal 2: Josep Bofill Deu.
Vocal 3: Marta González Messegué.
Vocal 4: Ignasi Duch Gavalda.
Especialitat: educació primària, música
Comissió de selecció
President: Rosa Maria Girbau Vila.
Vocal 1: Joan Lluís Ceprià Honorato.
Vocal 2: Carme Cornella Canals.
Vocal 3: Cristina Reñé Huguet.
Vocal 4: Merce Minguell Cardeñes.
Especialitat: educació primària
Comissió de selecció
President: Jose Serentill Rubio.
Vocal 1: Maria Angeles Cadena Bordoll.
Vocal 2: Gloria Gimenez Ubach.
Vocal 3: Miguel Ruiz Martinez.
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Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

4:
5:
6:
6:
8:

Amparo Garcia Lopez.
Josep Gifre Ribas.
Maria Carmen Andres Delgado.
Josep Lluis Sebastia Vidal.
Francisco Ferrer Celma.

Cos: professors d’ensenyament secundari

Especialitat: administració d’empreses
Comissió de selecció
President: Josep Lluis Torres Messeguer.
Vocal 1: Jose Antonio Chumilla Morote.
Vocal 2: Maria Belen Riola Brull.
Vocal 3: M. Asuncion Serrano Monzo.
Vocal 4: Merce Mayol Martinez.
Especialitat: anàlisi i química industrial
Comissió de selecció
President: Victor Manuel Garcia Taravilla.
Vocal 1: Damaris Gancho Rodriguez.
Vocal 2: Montserrat Buxade Carbo.
Vocal 3: Antoni Aloy Codol.
Vocal 4: Maria Isabel Moldes Porto.
Especialitat: formació i orientació laboral
Comissió de selecció
President: Tomas Ramirez Perez.
Vocal 1: Joan Solsona Solé.
Vocal 2: Jordi Blanch Huguet.
Vocal 3: Patricia Ovies Rusca.
Vocal 4: Maria Pilar Guionnet Anguera.
Especialitat: informàtica
Comissió de selecció
President: Josep Maria Lluva Andres.
Vocal 1: Jose Luis Navas Ordoñez.
Vocal 2: Esther Siles Duran.
Vocal 3: Xavier Sirera Aransay.
Vocal 4: Juan Antonio Rodriguez Fleitas.
Especialitat: intervenció sociocomunitària
Comissió de selecció
President: Marti Teixido Planas.
Vocal 1: Josep M. Quero Batalla.
Vocal 2: Francesc Badiella Palet.
Vocal 3: Angel Guirado Serrat.
Vocal 4: Anna Soler Pallàs.
Especialitat: sistemes electrònics i automàtics
Comissió de selecció
President: Joan Ribot Vilella.
Vocal 1: Amadeu Vidal Casals.
Vocal 2: Enrique Sorribes Colell.
Vocal 3: Josep M. Fortuny Casas.
Vocal 4: Eloy Beneitez Moralejo.
Cos: professors tècnics de formació
professional

Especialitat: instal·lacions electrotècniques
Comissió de selecció
President: Juan Ropero Fernandez.
Vocal 1: Nicasio Gallardo Sanchez.
Vocal 2: Jose Luis Ballesteros Juarez.
Vocal 3: Joan Borras Femenia.
Vocal 4: Juan Jose Abad Urruzola.
Especialitat: manteniment de vehicles
Comissió de selecció
President: Albert Altet Calvo.
Vocal 1: Josep Maria Lledos Palau.
Vocal 2: Joan Rosales Ribas.
Vocal 3: Xavier Torner Oliveras.
Vocal 4: Antonio Chica Pegalajar.
Especialitat: mecanització i manteniment de
màquines

Núm. 1191

Comissió de selecció
President: Josep M. Magrinyà Antonio.
Vocal 1: Antonio Morales Albarracin.
Vocal 2: Jordi Ruiz Batalla.
Vocal 3: César Domingo Jarque.
Vocal 4: Josep M. Domenech Barenys.
Especialitat: perruqueria
Comissió de selecció
President: Rosa Llenas Vilallonga.
Vocal 1: Rosa Maria Abuli Anglada.
Vocal 2: Eduard Bujan Bonich.
Vocal 3: M. Jose Gonzalez Nuñez.
Vocal 4: Monica Bosch Cuadras.
Especialitat: procediments sanitaris i assistencials
Comissió de selecció
President: Carmen Viñas Capdevila.
Vocal 1: Maria Pilar Samper Salvo.
Vocal 2: Marina Diaz Garcia.
Vocal 3: Montserrat Cervera Palau.
Vocal 4: Miguel Angel Lopezosa Criado.
Especialitat: processos de gestió administrativa
Comissió de selecció
President: Antonio Luis Marti Lopez.
Vocal 1: Monica Martinez Carrio.
Vocal 2: Anselm Aguade Lopez.
Vocal 3: Ana Sanchis Verdu.
Vocal 4: Lorenzo Morell Dalmau.
Especialitat: serveis a la comunitat
Comissió de selecció
President: Alicia Garcia Lopez.
Vocal 1: Carlos Muñoz Aldama.
Vocal 2: Ramon Simon Campa.
Vocal 3: Maria del Pilar Nus Rey.
Vocal 4: Maria Fe Pilar Cuevas Arca.
Especialitat: sistemes i aplicacions informàtiques
Comissió de selecció
President: Francesc Berto Rosello.
Vocal 1: Lluis Lores Marco.
Vocal 2: Miguel Cortes Serra.
Vocal 3: Jose Maria Reixach Sau.
Vocal 4: Juan Carlos Guillen Lopez.
Cos: professors d’escoles oficials
d’idiomes

RESOLUCIÓ EDU/1855/2008, de 4 de juny,
per la qual es dóna publicitat al Conveni de
col·laboració entre el Servei de Cooperació
i Acció Cultural de l’Ambaixada de França
a Espanya i el Departament d’Educació, en
matèria d’educació i de formació professional
inicial.
En data 10 d’abril de 2008 s’ha signat un
conveni de col·laboració entre el Servei de
Cooperació i Acció Cultural de l’Ambaixada
de França a Espanya i el Departament d’Educació, en matèria d’educació i de formació
professional inicial.
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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
dels convenis de col·laboració amb ens púbics
d’altres estats,

Resolc:
Fer públic el Conveni de col·laboració, signat el 10 d’abril de 2008, entre el Servei de
Cooperació i Acció Cultural de l’Ambaixada
de França a Espanya i el Departament d’Educació, en matèria d’educació i de formació
professional inicial.
Barcelona, 4 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex
Acord de col·laboració entre el Servei de
Cooperació i Acció Cultural de l’Ambaixada
de França a Espanya i el Departament d’Educació, en matèria d’educació i de formació
professional inicial

Especialitat: Alemany EOI
Comissió de selecció
President: Jorge Lalinde Juerss.
Vocal 1: Leslie Maria Pericot Mohr.
Vocal 2: Herbert Wiedemann.
Vocal 3: Alexandra-Ann Gieseken Casanovas.
Vocal 4: Eulalia Duñach Fulla.

Barcelona, 10 d’abril de 2008

Especialitat: Francès EOI
Comissió de selecció
President: Jaume Pallarols Rusca.
Vocal 1: Joan Solanich Pie.
Vocal 2: Olga Sorigue Bertran.
Vocal 3: Regine Fache Michel.
Vocal 4: Eulàlia Vilaginés Serra.

El Servei de Cooperació i Acció Cultural de l’Ambaixada de França a Espanya
(SCAC) i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya signen el present
acord de col·laboració en matèria de programes educatius, lingüístics i de formació
professional inicial.

Especialitat: Anglès EOI
Comissió de selecció
President: Jaume Segues Pique.
Vocal 1: Neus Serra Cornella.
Vocal 2: Maria Carmen Angulo Gonzalez.
Vocal 3: Cristina Fernandez Parra.
Vocal 4: Joana Maria Comas Hernandez.
(08.161.062)

Tal com es recull en el Acuerdo Marco entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República Francesa sobre los programas
educativos, lingüísticos y culturales en los
centros escolares de los dos estados”, del 16
de maig de 2005 (BOE núm 164, 11.7.2005,
Disposició 24633-I-), en el seu article 4:

Reunits
D’una banda, el senyor Bruno Delaye, com
a ambaixador de França a Espanya.
D’altra banda, l’honorable senyor Ernest
Maragall i Mira, conseller d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, que actua en representació del Departament d’Educació.
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En ús de les seves atribucions es reconeixen plena capacitat jurídica per a aquest
acte i,
Manifesten:
1. Que el Departament d’Educació coopera
de forma regular amb diversos organismes
públics francesos desenvolupant profitoses
col·laboracions en l’àmbit de l’educació i la
formació professional inicial.
2. Ambdues parts consideren particularment oportú establir un acord de col·laboració
que faciliti la posterior consecució d’acords
administratius específics entre el Departament
d’Educació, les Académies, i entre diversos
organismes públics francesos.
Amb aquestes intencions, les parts formalitzen aquest acord subjecte a les següents
Clàusules
Primera. Objectius i activitats
Els objectius de l’Acord de col·laboració
entre el SCAC de l’Ambaixada de França a
Espanya i el Departament d’Educació, en
matèria d’educació i de formació professional
inicial, són els següents:
a) Aprofundir, desenvolupar i reforçar les
relacions existents, mitjançant iniciatives que
portin a establir estrets lligams entre els centres educatius i de formació professional de la
Generalitat de Catalunya i de les Académies
a França.
b) Valorar la importància que per als joves
té el fet de conèixer les llengües i les cultures
de l’espai europeu i reconèixer el paper important que poden tenir els intercanvis educatius
per a la promoció i el desenvolupament del
plurilingüisme.
c) Afavorir l’aprenentatge de la llengua
francesa en els centres educatius escolars
i de formació professional de la Generalitat i
de la llengua catalana en els centres escolars
on s’utilitza com a llengua d’ensenyament, les
Académies franceses.
En el marc de l’ensenyament general:
d) El Departament d’Educació del Govern
de Catalunya implementarà un programa de
reforç de l’ensenyament i de l’aprenentatge
de la llengua francesa facilitant la posada en
marxa de projectes lingüístics en els centres
educatius de la Comunitat Autònoma de
Catalunya com ara:
Francès reforçat;
Creació de seccions “EMILE” (ensenyament de matèries integrades en llengua
estrangera);
Col·laboració entre centres i difusió de bones
pràctiques (ràdio a l’escola, plataforma de
treball col·laboratiu, entre d’altres);
Intercanvi de professors i participació comuna a projectes europeus.
e) El Servei cultural de l’Ambaixada de
França a Espanya participarà en l’elaboració
i la realització d’aquest programa segons les
orientacions definides per la comissió tècnica
de seguiment, composada segons les disposicions esmentades a l’article 2. En particular,
col·laborarà amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya en els camps
següents:
Per la formació contínua dels professors
que imparteixen aquestes matèries mitjançant
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cursets i seminaris específics tant a França
com a Catalunya;
Per la preparació de material didàctic i de
documents específics per les diferents assignatures impartides en francès;
Per la preparació i el desenvolupament de
projectes d’intercanvi entre els alumnes i els
professors de les seccions interessades;
Per la preparació i el desenvolupament de
projectes de col·laboració amb els rectorats
de les Académies franceses.
A aquestes accions s’hi associarien estretament els centres educatius francesos de
Barcelona i l’Institut Francès de Barcelona.
En el camp de l’ensenyament professional:
f) Promoure els intercanvis d’estudiants de
formació professional inicial, dels ensenyaments artístics i dels ensenyaments esportius,
entre els centres de formació i promoure els
intercanvis escolars en l’àmbit de les llengües
francesa, catalana i occitana.
g) Promoure la realització, pels estudiants
de formació professional inicial, dels ensenyaments artístics i dels ensenyaments esportius,
de períodes de pràctiques en altres centres
de formació o empreses del territori de l’altra
part col·laboradora. Aquests períodes de
pràctiques, sempre que sigui possible, estaran
integrats dins dels estudis conduents a una
titulació o una certificació.
h) Promoure les estades o intercanvis
de professors de formació professional
inicial, dels ensenyaments artístics, dels
ensenyaments esportius, i del professorat
de llengua francesa i de llengua catalana,
tant per dur a terme activitats lectives com
per a la formació pròpia (intercanvis sobre
les pràctiques pel que fa a mètodes i feines
pedagògiques).
i) Promoure la cooperació entre els centres
de formació professional inicial.
j) Facilitar l’intercanvi d’informació i d’experiències sobre els dispositius i continguts
formatius i sobre els sistemes de qualificació
professional, així com, sobre els processos
d’ensenyament-aprenentatge de les llengües
francesa i catalana.
k) Desenvolupar altres accions que es consideren d’interès comú en matèria de formació
professional inicial, ensenyaments artístics,
ensenyaments esportius.
l) Contribuir a valorar la formació professional inicial.
Les activitats dels acords de col·laboració
es duran a terme en el marc dels Programes
Comunitaris corresponents o bé dins de les
activitats que s’acordin entre les dues parts.
Difusió i foment
El SCAC de l’Ambaixada de França
a Espanya i el Departament d’Educació
s’encarregaran de la difusió d’aquest acord
en els respectius territoris i fomentaran
la seva implicació en les accions que el
desenvolupin.
Segona. Comissió mixta
A fi d’impulsar els objectius d’aquest acord,
es constituirà una comissió mixta, formada per
un màxim de dos representants per cadascuna de les parts, que vetllarà pel correcte
desenvolupament d’aquest acord, i es reunirà
per establir el programa de les actuacions
necessàries per a dur-lo a terme. El Servei
cultural i de cooperació de l’Ambaixada de
França estarà representat pel conseller cultural

i el Departament d’Educació estarà representat
pel conseller d’Educació, o persones en qui
deleguin.
Els altres membres d’aquesta comissió mixta
seran nomenats, respectivament, per cadascuna de les parts signants d’aquest acord.
Tercera. Vigència
Aquest acord entrarà en vigor en el moment
de la seva signatura per a un període de tres
anys, si bé es prorrogarà anualment de forma
automàtica.
Quarta. Rescissió
No obstant la clàusula anterior, aquest acord
es pot resoldre en qualsevol moment per una
de les causes següents:
a) Mutu acord de les parts.
b) Unilateralment, amb la comunicació prèvia per escrit a l’altra part amb una antelació
mínima de sis mesos.
c) Impossibilitat sobrevinguda d’acomplir
les clàusules previstes.
Cinquena. Despesa
Aquest acord no comporta cap despesa
econòmica. Cada any, la comissió mixta definirà
un pla d’acció que precisarà els compromisos
necessaris per la realització dels objectius del
present acord.
Per tal que així consti, s’estén aquest
document, en duplicat exemplar, i en prova
de conformitat, les parts implicades el signen
a un sol efecte, en el lloc i data fixats a l’encapçalament.
Bruno Delaye
Ambaixador de França
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.154.039)

Codi: 08065639.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: El Petit Kiwi.
Adreça: ctra. Barcelona, 105, baixos.
Titular: Kinder Kiwiland, SL.
NIF: B 64469729.
Aquesta autorització té efectes des de l’inici
del curs 2007-2008.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 4 unitats
amb capacitat per a 56 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
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, abans del 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.
Sabadell, 29 de maig de 2008
p. d.

(Resolució EDU/4208/2006,
DOGC de 22.12.2006)

RESOLUCIÓ EDU/1857/2008, de 29 de maig,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
d’educació infantil El Petit Kiwi, de Barberà
del Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització d’obertura d’un centre d’educació infantil
de primer cicle, presentada pel representant
del promotor, 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 282/2006,
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer
cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educació infantil El Petit Kiwi, de Barberà del Vallès,
en els termes següents:
Comarca: Vallès Occidental.
Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Barberà del Vallès.
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Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental
(08.147.090)

RESOLUCIÓ EDU/1853/2008, de 6 de juny,
de nomenament de funcionaris en pràctiques
del cos de mestres i del cos de professors
d’ensenyament secundari.
De conformitat amb el que estableix la base
9 de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de
març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC
núm. 4850, de 27.3.2007), i a proposta de
la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,
Resolc,
—1 Nomenar funcionaris en pràctiques
del cos de mestres i del cos de professors
d’ensenyament secundari, els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat
per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de
març, els quals consten inclosos a l’annex
de la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de
juliol, per la qual es fan públiques les llistes
d’aspirants que han superat les proves per a
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la provisió de places de funcionaris docents
o a l’annex 2 de la Resolució EDU/397/2008,
d’11 de febrer, per la qual es fa pública la llista
complementària d’aspirants seleccionats que
modifica la Resolució EDU/2462/2007, de
31 de juliol.
—2 Com a excepció al punt anterior no es
nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que han optat per romandre
al cos d’origen i els que han renunciat als drets
obtinguts en el procés selectiu.
—3 El nomenament com a funcionaris en
pràctiques té efectes econòmics i administratius d’1 de setembre de 2007 per a tots
els cossos, tant per als seleccionats en el
procediment d’ingrés com per als seleccionats en el procediment d’accés a un cos de
grup superior.
—4 Si de la revisió de la documentació
presentada pels aspirants que han superat
els procediments selectius es dedueix que els
manca algun dels requisits que assenyala la
base 2 de la convocatòria, es deixaran sense
efecte els drets que els puguin correspondre
per la seva participació en el procediment
selectiu i no podran ser nomenats funcionaris
de carrera, sens perjudici de la responsabilitat
en què han pogut incórrer per falsedat en la
sol·licitud inicial de participació.
—5 La Direcció General de Personal Docent
adoptarà les mesures necessàries per a l’execució d’aquesta Resolució.
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 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, 6 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.158.144)

estableix la normativa sobre les funcions i
atribucions, l’estructura administrativa, l’organització, l’accés, la formació i l’avaluació
de la Inspecció d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.
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 (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997),
estableix que la publicació de la corresponent
relació de llocs de treball determinarà les característiques i requisits dels llocs a efectes
de la seva provisió.
Per la Resolució EDU/200/2007, de 25 de
gener (DOGC núm. 4813, de 2.2.2007) modificada per la Resolució EDU/955/2008, de
28 de març (DOGC núm. 5104, de 4.4.2008)
es va aprovar la relació de llocs de treball de
la Inspecció d’Educació.
Atès que s’ha considerat necessària l’autorització de determinades modificacions en
el nombre de llocs de treball a resultes de
la publicació del Decret 269/2007, d’11 de
desembre (DOGC núm. 5104, de 4.4.2008),
correspon determinar la nova relació de llocs
de treball destinats al personal de la Inspecció
d’Educació a Catalunya.
Per tant, a proposta de la Direcció General
de Recursos del Sistema Educatiu.
Resolc:
—1 Aprovar la relació de llocs de treball de
la Inspecció d’Educació, dependent del Departament d’Educació, que figura en l’annex
d’aquesta disposició, d’acord amb el que
estableixen el Decret 266/2000, de 31 de juliol,
pel qual es regula la Inspecció d’Educació,
modificat pel Decret 148/2002, de 28 de maig
i 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.
—2 Els llocs de treball que es detallen a
l’annex es distribueixen entre la Subdirecció

General de la Inspecció i els serveis territorials
del Departament d’Educació que defineixen
el marc territorial en el qual s’inscriu l’exercici
de la funció inspectora.
—3 Tots els llocs que s’especifiquen a l’annex
corresponen al cos d’inspectors d’Educació i
al cos d’inspectors al servei de l’Administració
Educativa i es defineixen en el grup nivell de
titulació A, nivell 26. Les funcions corresponents a l’exercici d’aquests llocs de treball
són les que s’indiquen al Decret 266/2000,
de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció
d’Educació i a l’Ordre ENS/289/2002, de 31
de juliol (DOGC núm. 3697, de 12.8.2002), que
desplega l’organització i el funcionament de la
Inspecció d’Educació a Catalunya, modificada
per l’Ordre ENS/385/2002).
—4 Aquesta relació de llocs de treball corresponents a la Inspecció d’Educació té efectes
d’1 de setembre de 2008.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el conseller
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació 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, 6 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex
CE=quantitat en euros corresponent al complement específic.
P=forma de provisió del lloc (LD=lliure designació, CG=concurs general).
T=tipus de lloc (C=càrrec de comandament, B=lloc base).
RE=requisit específic (4A=mínim 4 anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora,
3A=mínim 3 anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora).
D=dotacions.
T

RE

D

RESOLUCIÓ EDU/1854/2008, de 6 de juny,
per la qual s’aprova la relació de llocs de treball
de la Inspecció d’Educació.

Lloc de treball
CE
P
Subdirecció General de la Inspecció d’Educació (seu a Barcelona)
Cap d’Inspecció de planificació i coordinació..................30.334,68	LD
Cap d’Inspecció de seguiment i avaluació.......................30.334,68	LD
Inspector/a en cap de Formació d’Adults........................30.334,68	LD
Cap d’Inspecció adjunt/a.................................................25.353,96	LD

C
C
C
C

4A
4A
4A
3A

1
1
1
2

El Decret 266/2000, de 31 de juliol (DOGC
núm. 3200, de 8.8.2000), d’acord amb
les modificacions introduïdes pel Decret
148/2002, de 28 de maig (DOGC núm. 3652,
de 7.6.2002), regula la Inspecció d’Educació,

Serveis Territorials a Barcelona I ciutat (seu a Barcelona)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.626,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,96
CG

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
5
35
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Lloc de treball
CE
P
Serveis Territorials a Barcelona II comarques (seu a Barcelona)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.826,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,96
CG

T

RE

D

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
6
30

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (seu a Mataró)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.626,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,96
CG

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
3
19

Serveis Territorials al Baix Llobregat (seu a Sant Feliu de Llobregat)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.826,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,96
CG

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
4
21

Serveis Territorials al Vallès Occidental (seu a Sabadell)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.826,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,96
CG

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
3
20

Serveis Territorials a Girona (seu a Girona)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.826,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,96
CG

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
3
19

Serveis Territorials a Lleida (seu a Lleida)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.826,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,90
CG

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
3
19

Serveis Territorials a Tarragona (seu a Tarragona)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.826,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,90
CG

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
3
16

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre (seu a Tortosa)
Inspector/a en cap...........................................................30.334,68	LD
Inspector/a en cap adjunt/a.............................................25.353,96	LD
Coordinadors/es territorials..............................................22.826,84	LD
Inspector/a.......................................................................21.690,90
CG

C
C
C
B

4A
3A
3A
–

1
1
1
5

Per a tot l’àmbit territorial de Catalunya es nomenaran 12 coordinadors d’àrea per convocatòria pública de lliure designació en la qual podran participar tots els inspectors, amb un mínim
de 3 anys d’experiència en l’exercici de la funció inspectora. El complement específic anual és
de 22.626,84 euros.
(08.158.157)
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RESOLUCIÓ EDU/1856/2008, de 3 de juny, de
cessament de la senyora Rosa Maria Monfort
Santos com a cap del Negociat de Contractació
de Serveis i Subministraments del Departament
d’Educació.
Atès que per la Resolució de 19 de setembre
de 1996, publicada en el DOGC núm. 2272,
de 23.10.1996, la senyora Rosa Maria Monfort
Santos va ser nomenada cap del Negociat de
Contractació de Serveis i Subministraments
del Departament d’Educació, d’acord amb la
corresponent convocatòria pública, lloc que s’ha
anat adaptant a les successives estructures del
Departament d’Educació en les resolucions de
15 de novembre de 2000 (DOGC núm. 3272,
de 23.11.2000) i EDU/1088/2007, d’11 d’abril
(DOGC núm. 4865, de 19.4.2007);
Atès que la senyora Rosa Maria Monfort
Santos, amb data 31 de gener de 2008, causa
baixa amb motiu de jubilació;
Vist 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 la
normativa vigent,
Resolc:
La senyora Rosa Maria Monfort Santos cessa
com a cap del Negociat de Contractació de
Serveis i Subministraments del Departament,
amb efectes del dia 31 de gener de 2008, i
se li agraeixen els serveis prestats.
Barcelona, 3 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.149.020)
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CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/1310/2008, de 24 d’abril, per la qual es
dicten les instruccions sobre les adjudicacions
de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres
d’educació infantil i primària, d’ensenyaments
secundaris i de formació de persones adultes,
serveis educatius i altres llocs amb efectes
d’1 de setembre de 2008 i sobre els des-

plaçaments forçosos per modificació de les
plantilles dels centres docents públics (DOGC
núm. 5123, pàg. 34537, de 2.5.2008).
Havent observat errades als textos castellà
i català de l’esmentada Resolució, tramesos al
DOGC i publicats al núm. 5123, pàg. 34537,
de 2.5.2008, se’n detallen les oportunes
correccions:

En l’annex 3, pàgina 34573, als Serveis Territorials a Barcelona, al
municipi de Barcelona, on diu:
“08013196
IES Milà i Fontanals (1) (C)”,
ha de dir:
“08013196
IES Milà i Fontanals (1)”.

A la pàgina 34623, al municipi de Sils, on diu:
“17003823
CEIP Verdaguer”,
ha de dir:
“17009308
SES de Sils (CRF)
”17003823
CEIP Verdaguer”.

A la pàgina 34590, Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia, al
municipi de Vallbona d’Anoia, on diu:
“08030698
CEIP Josep Masclans”,
ha de dir:
“08065019
SES de Vallbona d’Anoia
”08030698
CEIP Josep Masclans”.

A la pàgina 34644, als Serveis Territorials a Tarragona, al municipi
de Reus, on diu:
“…43007385 IES d’Horticultura i Jardineria (1)
”43005753
CEIP Doctor Alberich i Casas (CAEP)…”,
ha de dir:
“…43007385 IES d’Horticultura i Jardineria (1)
”43010852
IES de Reus (CRF)
”43005753
CEIP Doctor Alberich i Casas (CAEP)…”.

A la pàgina 34595, al municipi de Corbera de Llobregat, on diu:
“08063965
CEIP Corbera 2000 (CRF)
”08045859
IES de Corbera de Llobregat (2)…”,
ha de dir:
“08063965
CEIP Corbera 2000 (CRF)
”08064003
IES de Corbera
”08045859
IES de Corbera de Llobregat (2)…”.

A l’annex 4, pàgina 34668, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès
Oriental, al municipi de Montornès del Vallès, on diu:
“08065421 IES Marta Mata”,
ha de dir:
“08065421 IES Marta Mata (CRF)”.

A la pàgina 34608, Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, al
municipi de Montornès del Vallès, on diu:
“08065421
IES Marta Mata”,
ha de dir:
“08065421
IES Marta Mata (CRF)”.

A la pàgina 34677 als Serveis Territorials a Tarragona, a la zona de
desplaçament: 431487 Tarragona, on diu:
“43008407 IES El Morell (1)
”Municipi: 43148 Tarragona”,
ha de dir:
“43008407 IES El Morell (1)
”Municipi: 43100 Els Pallaresos
”Centre:
”43010748 IES Els Pallaresos (CRF)
”Municipi: 43148 Tarragona”.

A la pàgina 34613, Serveis Territorials a Girona, al municipi de Lloret
de Mar, on diu:
“17008080
CEIP Àngels Alemany i Boris (1)
”17004657
CEIP Esteve Carles (2)…”,
ha de dir:
“17008080
CEIP Àngels Alemany i Boris (1)
”17008811
IES de Lloret de Mar (CRF)
”17004657
CEIP Esteve Carles (2)…”.

I a la pàgina 34679 cal eliminar:
“zona de desplaçament:
”Municipi: 43100 Els Pallaresos
”Centre:
”43010748 IES Els Pallaresos (CRF)”.

A la pàgina 34616, al municipi de Vilafant, on diu:
“17006836
CEIP Les Mèlies (1)…”,
ha de dir:
“17008390
IES de Vilafant (CRF)
”17006836
CEIP Les Mèlies (1)…”.

Barcelona, 19 de maig de 2008

A la pàgina 34617, al municipi de Vilablareix, on diu:
“17004116
CEIP Madrenc (1)”,
ha de dir:
“17009205
IES de Vilablareix (CRF)
”17004116
CEIP Madrenc (1)”.

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.161.071)
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