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EDICTE de 19 de juny de 2008, pel qual 
es notifica la resolució en el procediment 
disciplinari tramitat a la senyora Isabel Maria 
García Rodríguez.

Atès que no ha estat possible practicar la 
notificació de la resolució de 21 d´abril de 2008 
de la secretària general de Educació per la qual es 
resol l’expedient disciplinari incoat a la Sra. Isabel 
Maria García Rodriguez per Resolució de 28 
d’agost de 2007, d’acord amb el que es preveu 
a l’article 32.5 del Reglament de règim disciplinari 
de la funció pública de l’Administració de la funció 
pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
pel Decret 243/1995, de 27 de juny, i a l’article 
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica a la 
persona interessada que la resolució esmentada 
és a la seva disposició a les oficines del Servei 
de Selecció de Personal Docent, Via Augusta, 
202226, planta 3 B, de Barcelona, de dilluns 
a divendres en horari d’oficina.

Barcelona, 19 de juny de 2008

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió 
del Personal Docent

(08.171.006)

ANUNCI per el qual es fan públiques les adju-
dicacions definitives de diversos contractes.

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.

Número d’expedient: 0096/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament de 
2.213 subscripcions anuals a la revista “Guix. 
Elements d’Acció Educativa”, amb destinació 
als centres públics d’educació infantil i primària, 
d’educació secundària obligatòria i d’educació 
especial de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 125.525,50 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 25 de febrer de 2008.
Contractista: Institut de Recursos i Investigació 
per a la Formació SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 125.525,50 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0151/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: servei de la campanya 
de preinscripció del curs 20082009 als ense
nyaments obligatoris i postobligatoris als cen
tres docents sostinguts amb fons públics.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 600.000,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 5 de març de 2008.
Contractista: Media Planning Group SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 599.933,82 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0160/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament de 
90 equips de sobretaula (Pc’s) per als Serveis 
Territorials (bàsicament el del Maresme  Vallès 
Oriental).
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 77.400,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 26 de febrer de 2008.
Contractista: I.D. Grup SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 68.611,50 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0633/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: administratiu especial 
relatiu a l’organització i realització d’estades i 
cursos de llengua anglesa, francesa o alemanya 
a Gran Bretanya, Irlanda, França o Alemanya 
adreçat a alumnes d’educació secundària a 
Catalunya.

Tipus de contracte: administratiu especial.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 5096 amb data de 
25 de març de 2008.
Pressupost base de la licitació: 718.980,00 
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 23 d’abril de 2008.
Contractista: She Herencia SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 697.098,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0641/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: consultoria i assistència 
relativa a la realització del treball de camp, 
anàlisi, recollida i explotació de dades i la 
corresponent interpretació sobre l’estructura 
orgànica i funcional del sistema de Formació 
Professional Reglada de Catalunya i les condici
ons i característiques de la seva implementació 
als centres educatius.
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 5101 amb data 1 
d’abril de 2008.
Pressupost base de la licitació: 220.000,00 
euros, IVA inclòs, desglossat en les següents 
anualitats:

Any 2008: 95.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 125.000,00 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 28 de maig de 2008.
Contractista: D’Aleph Iniciativas y Organiza
ción SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 193.000,00 euros, IVA in
clòs, desglossat en les següents anualitats:

Any 2008: 83.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 110.000,00 euros, IVA inclòs.

Número d’expedient: 0851/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: servei d’impressió de 
les proves d’accés de formació professional 
de grau mitjà (lot 1) i superior (lot 2).
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Publicat al DOGC núm.: 5101 amb data 1 
d’abril de 2008.
Pressupost base de la licitació: 93.535,70 
euros, IVA inclòs, desglossat de la següent 
manera:

Lot 1: 41.048,40 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 52.487,30 euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 22 d’abril de 2008.
Contractistes:

Lot 1: Edicions Gràfiques Rey SL.
Lot 2: Creacions Gràfiques Canigó SL.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 62.411,56 euros, IVA 
inclòs, desglossat de la següent manera:

Lot 1: 33.639,11 euros, IVA inclòs.
Lot 2: 28.772,45 euros, IVA inclòs

Barcelona, 18 de juny de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.171.008)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació 
d’un contracte de gestió de serveis públics 
(exp. 1530/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra
ments.

c) Número d’expedient: 1530/08.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: gestió de serveis 

públics, modalitat concert, relativa a l’assis
tència per part de monitors a alumnes amb 
dificultats motrius i/o alumnes hiperactius en 
centres educatius del Departament d’Educació, 
desglossat en els següents lots:

Lot 1: Barcelona II (comarques)
Lot 2: MaresmeVallès Oriental
Lot 3: Tarragona
Lot 4: Terres de l’Ebre
b) Termini d’execució: de l’1 de setembre 

de 2008 fins al 31 d’agost de 2009, excepte 
els períodes previstos pel calendari escolar 
per al curs 20082009.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost de licitació
Import total IVA inclòs: 4.994.482,61 euros, 

desglossats per lots segons s’indica al plec 
de clàusules administratives particulars dels 
quals 1.910.457,82 euros corresponen a 
l’any 2008 i 3.084.024,79 euros corresponen 
a l’any 2009.

Import total IVA exclòs: 4.667.740,76 euros, 
desglossats per lots segons s’indica al plec 
de clàusules administratives particulars dels 
quals 1.785.474,60 euros corresponen a 
l’any 2008 i 2.882.266,16 euros corresponen 
a l’any 2009.

Preu/hora: 12,34 euros IVA exclòs.
IVA suportat: 7 %
Per a més informació dels preus veure el 

quadre de característiques del plec de clàu
sules administratives particulars.

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

(IVA exclòs).

—6 Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera:
a) Declaració sobre el volum global de 

negocis, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, 
amb el mínim anual de l’import de licitació de 
l’any 2008 de cada lot al qual es licita.

b) Justificant de l’existència d’una assegu
rança de responsabilitat civil.

Solvència tècnica o professional:
Una relació dels principals serveis realitzats 

en els últims tres anys que inclogui import, 
dates i destinatari, públic o privat. Els serveis 
o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certi
ficats expedits o visats per l’òrgan competent, 
quan el destinatari és una entitat del sector 
públic o, quan el destinatari és un subjecte 
privat, mitjançant un certificat expedit per 
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant 
una declaració de l’empresari.
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—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Forma de realització dels treballs: fins 

a 35 punts, dels quals 13 punts són per 
les mesures proposades per a la formació 
específica del personal, 14 punts són per la 
contractació de personal fix addicional per 
cobrir les vacants més ràpidament i 8 punts 
són per a altres elements oferts acreditatius 
d’una major qualitat del servei.

c) Millores addicionals: fins a 5 punts.
d) Acreditació mitjançant la presentació 

de contractes de treball, tallers d’ocupació, 
plans formatius i/o programes de seguiment 
tutorial, d’haver creat en els darrers anys majors 
oportunitats d’ocupació a persones en situació 
d’exclusió social o en greu risc d’arribarhi 
que estiguin desocupades i tinguin dificultats 
importants per a integrarse en el mercat de 
treball ordinari: fins a 5 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3247
e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

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

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals 

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

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

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

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

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

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

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

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

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

—12 Admissió de variants: si.

Barcelona, 19 de juny de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.171.159)

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació 
definitiva d’un contracte.

En compliment del que estableix l’article 93.2 
del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mit
jançant aquest anunci es fa pública la següent 
adjudicació definitiva referent a l’expedient de 
contractació que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.
Número d’expedient: 0098/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: servei de suport a 
alumnes amb greus problemes de mobilitat per 
causa de discapacitats motrius en les seves 
sortides escolars.
Tipus de contracte: gestió de servei públic.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 88.750,00 
euros, IVA inclòs.

Any 2008: 46.150,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 42.600,00 euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 5099, amb data 28 
de març de 2008.
Data d’adjudicació: 30 d’abril de 2008.
Contractistes: Federació ECOM.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import total d’adjudicació: 85.200,00 euros, 
IVA inclòs.

Any 2008: 42.600,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 42.600,00 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 3 de juny de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.171.062)

RESOLUCIÓ EDU/2070/2008, de 3 de juny, 
per la qual es modifica l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat Centro Catalán 
Comercial, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Centro Catalán Comercial, de Barcelona, 
en petició de modificació dels ensenyaments, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa aplicable, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, el Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta
bleixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixin ensenyaments de règim general 
no universitaris; el Reial decret 1538/2006, 
de 15 de desembre, pel qual s’estableix 
l’ordenació general de la formació professi
onal del sistema educatiu; l’annex V del Reial 
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es 
desenvolupen determinats aspectes de l’or
denació de la formació professional a l’àmbit 
del sistema educatiu; el Decret 72/1994, de 
6 d’abril, pel qual es regulen els centres de 
formació d’adults, i el Decret 55/1994, de 8 
de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Centro Catalán Comer
cial, amb codi 08033638, de Barcelona, per 
modificació d’ensenyaments, en els termes 
següents:

Ensenyament que s’amplia: cicle de for
mació instrumental de la formació bàsica de 
persones adultes.

Capacitat autoritzada: 1 unitat i 30 llocs 
escolars. El cicle s’impartirà amb una dis
tribució horària que sigui compatible amb 
l’ús dels espais pels altres ensenyaments 
autoritzats.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’al
çada davant el conseller d’Educació, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, segons el que disposen els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 3 de juny de 2008

p. D. (Resolució de 10.5.1999,  
DOGC de 7.6.1999)

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

ANNEX

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació bàsica de persones adultes:
Cicle de formació instrumental: 1 unitat amb 

capacitat per a 30 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Secretariat: 1 unitat amb capacitat per a 

30 llocs escolars.
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Informació i comercialització turístiques: 1 
unitat amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Administració i finances: 2 unitats amb 
capacitat per a 40 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 20 
llocs escolars.

(08.148.138)

RESOLUCIÓ EDU/2071/2008, de 16 de juny, 
per la qual s’amplia la relació de centres on 
es pot presentar la documentació per a la 
matrícula a distància a l’Institut d’Educació 
Secundària Obert de Catalunya, per al curs 
2008-2009, per al batxillerat i el curs de pre-
paració de la prova d’accés als cicles formatius 
de grau superior.

Mitjançant la Resolució EDU/1376/2008, de 
25 d’abril, publicada en el DOGC núm. 5128, 
de 9.5.2008, es van aprovar les normes de 
preinscripció i matrícula a l’Institut d’Educació 
Secundària Obert de Catalunya, per al curs 
20082009.

Atès que les persones interessades en la 
matrícula a distància a l’Institut d’Educació 
Secundària Obert de Catalunya per al batxillerat 
i el curs de preparació de la prova d’accés 
als cicles formatius de grau superior poden 
presentar la documentació corresponent als 
centres relacionats a l’apartat 2 de l’annex 5 de 
la Resolució EDU/1376/2008, de 25 d’abril;

Atesa la conveniència d’ampliar el nombre de 
centres col·laboradors amb l’Institut d’Educació 
Secundària Obert de Catalunya, pel que fa al 
batxillerat, previstos a l’apartat 2 de l’annex 5 de 
la Resolució EDU/1376/2008, de 25 d’abril,

Resolc:

Article únic
S’amplia la relació de centres on presentar 

la documentació per a la matrícula a distàn
cia a l’Institut d’Educació Secundària Obert 
de Catalunya, per al curs 20082009, per al 
batxillerat i el curs de preparació de la prova 
d’accés als cicles formatius de grau superior, 
amb la inclusió dels centres següents:

IES Ramon Berenguer IV, av. Mestre J. 
Suñer, 137, CP 43870 V, Amposta, tel. 
977.70.15.56.

IES Eugeni d’Ors, av. Tarragona, s/n, 
CP 08720. Vilafranca del Penedès, tel. 
93.890.38.33.

IES Pere Vives, c. Emili Vallès, 1, CP 08700, 
Igualada, tel. 93.803.15.99.

IES Baix Penedès, av. Salvador Palau 
Rabassó, 1, CP 43700, el Vendrell, tel. 
9077.66.70.82.

ES Duc de Montblanc, av. Can Fatjó, s/n, 
CP 08191, Rubí, tel. 93.699.79.61.

IES Lluís de Requesens, av. de Vallvidrera, s/n, 
CP 08750, Molins de Rei, tel. 93.680.24.38.

IES Ferran Casablancas, c. Mare de 
les Aigües, 2, CP 08206, Sabadell, tel. 
93.723.38.50.

IES Torres i Bages, av. Can Serra, 101, 
CP 08906, l’Hospitalet de Llobregat, tel. 
93.437.91.25.

IES Puig Castellar, c. Anselm Rius, s/n, 
CP 08924, Santa Coloma de Gramenet, tel. 
93.391.61.11.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 114 
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Barcelona, 16 de juny de 2008

Isabel Darder
Directora general d’Atenció 
a la Comunitat Educativa

(08.168.159)

RESOLUCIÓ EDU/2072/2008, de 23 de juny, 
per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un col·legi d’educació infantil i 
primària d’Argentona.

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

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

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i primà
ria d’Argentona, amb codi 08066358, ubicat 
al c. Joan Fuster i Ortells, s/n, d’Argentona, 
comarca del Maresme, la nova denominació 
específica l’Aixernador.

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

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

Barcelona, 23 de juny de 2008

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

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.172.010)

RESOLUCIÓ EDU/2074/2008, de 9 de juny, 
per la qual s’aprova la disminució del con-
cert educatiu del centre docent privat Auria, 
d’Igualada.

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 en el 
centre docent privat Auria, d’Igualada, per a 8 
unitats concertades ordinàries, 11 tutors, 1,5 
graus superiors, 2 fisioterapeutes, 1 logopeda 
i 6 educadors, per al nivell d’ensenyament 
bàsic d’educació especial i per un període 
de quatre anys.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so
bre 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 funcio
nament, bé perquè el centre no assoleix la 
relació mitjana alumnes/professor per unitat 
escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix 
la possibilitat de reduir d’ofici les unitats o 
grups concertats, així com, si s’escau, el 
personal complementari, amb audiència prèvia 
de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la 
Resolució de la secretària general de 27 de 
febrer de 2008, en aplicació de la norma
tiva esmentada, i atès que s’ha comprovat 
una disminució dels alumnes matriculats al 
centre docent Auria, d’Igualada, per al curs 
20082009, cal dur a terme una reducció del 
concert educatiu.

Haventse 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 Re
cursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu
catiu del centre docent privat d’educació es
pecial Auria, d’Igualada, amb codi 08019472, 
per disminució de 2 tutors i 1 educador, de 
manera que el concert resultant serà: 8 unitats 
concertades ordinàries, 9 tutors, 1,5 graus 
superiors, 2 fisioterapeutes, 1 logopeda i 5 
educadors.

—2 El servei territorial corresponent del 
Departament d’Educació comunicarà al titular 
del centre les circumstàncies necessàries per 
a la formalització de la modificació del concert 
corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a 
partir de l’inici del curs escolar 20082009 i 
s’inscriurà al Registre de centres.

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

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

Barcelona, 9 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.171.009)

RESOLUCIÓ EDU/2073/2008, de 17 de juny, 
de cessament i nomenament del president del 
consell escolar territorial a Lleida.

D’acord amb el que estableix el Decret 
184/1988, d’11 de juliol, sobre la composició i 
la constitució dels consells escolars territorials, 
formen part d’aquests consells escolars els 
directors dels serveis territorials respectius.

D’altra banda, l’article 11 de la Llei 25/1985, 
de 10 de desembre, dels consells escolars, es
tableix que els presidents dels consells escolars 
territorials han de ser nomenats d’entre els seus 
membres pel conseller d’Educació.

Atès que s’ha nomenat un nou director als 
Serveis Territorials a Lleida, cal nomenar el 
nou president del respectiu Consell Escolar 
Territorial.

Per tot això,

Resolc:

Article 1
El cessament del senyor Antonio Llevot Lloret 

com a president del consell escolar territorial a 
Lleida, i se li agraeixen els serveis prestats.

Article 2
El nomenament del senyor AntoniGerman 

López López com a president del consell 
escolar territorial a Lleida.

Barcelona, 17 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.168.160)

RESOLUCIÓ EDU/2075/2008, de 23 de juny, 
de cessament de la senyora Maria Teresa Carrion 
Boned com a responsable de planificació i 
assessorament del Departament d’Educació.

Atès que per Resolució ENS/1557/2003, 
de 23 de maig, de nomenament de personal 

funcionari per ocupar diversos llocs de treball 
del Departament d’Educació (DOGC núm. 
3893, de 28.5.2003), la senyora Maria Teresa 
Carrion Boned va ser nomenada responsable 
de planificació i assessorament;

Atès que d’acord amb el que disposa el 
Decret 269/2007, d’11 de desembre, de 
reestructuració del Departament d’Educació 
(DOGC núm. 5028, de 13.12.2007), s’ha 
modificat l’organització tant pel que fa als 
llocs de treball estructurals com als llocs de 
treball singulars, i de conformitat amb l’Acord 
de la Comissió Tècnica de la Funció Pública 
de 3 de juny de 2008, el lloc de treball indicat 
resta suprimit amb efectes del dia 1 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 de
sembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

La senyora Maria Teresa Carrion Boned 
cessa com a responsable de planificació i 
assessorament del Departament d’Educació 
amb efectes del dia 1 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 publicació de la resolució, d’acord amb 
el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 23 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.171.004)

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació 
definitiva d’un contracte.

En compliment del que estableix l’article 93.2 
del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, mit
jançant aquest anunci es fa pública la següent 
adjudicació definitiva referent al expedient de 
contractació que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.
Número d’expedient: 0092/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: Atenció educativa en 
llengua de signes a l’alumnat sord de Catalunya 
escolaritzat a l’educació postobligatoria.
Tipus de contracte: servei
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 298.729,00 
euros, IVA exempt.
Data d’adjudicació: 11 d’abril de 2008.
Contractista: Federació de Persones Sordes 
de Catalunya (FESOCA).
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 195.776,00 euros, IVA 
exempt.

Barcelona, 14 de maig de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.177.132)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte de serveis (exp. 1435/08).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra
ments.

c) Número d’expedient: 1435/08.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’elabo

ració de continguts educatius en forma d’ob
jectes digitals corresponents a 43 seqüències 
de les àrees de matemàtiques, anglès, francès 
i atenció precoç per a l’educació infantil i 
primària.

b) Termini d’execució: des de la signatura 
del contracte fins al 31 de desembre de 
2008.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost de licitació
Import total IVA exclòs: 384.482,76 euros, 

desglossat en els següents lots:
Lot 1: Llengua anglesa (I): 34.482,75 

euros.
Lot 2: Llengua anglesa (II): 43.103,45 

euros.
Lot 3: Matemàtiques (I): 56.896,55 euros.
Lot 4: Matemàtiques (II): 56.896,55 euros.
Lot 5: Llengua francesa (I): 60.344,83 

euros.
Lot 6: Llengua francesa (II): 60.344,83 

euros.
Lot 7: Atenció precoç (I): 36.206,90 eu

ros.
Lot 8: Atenció precoç (II): 36.206,90 eu

ros.
IVA suportat: 16 %

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

(IVA exclòs).
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—6 Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera
a) Declaració sobre el volum global de nego

cis, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, amb un 
mínim anual de 223.000,00 euros.

Solvència tècnica o professional
a) Relació dels principals serveis o treballs 

realitzats en els darrers tres anys, amb indi
cació de l’import, les dates i el destinatari 
públic o privat acreditant mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan 
el destinatari és una entitat del sector públic 
o, quan el destinatari és un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a manca d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari.

b) Les titulacions acadèmiques mínimes que 
s’estableixen a l’annex 2 del plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Declaració que indiqui la maquinària, 
material i equip tècnic de què es disposarà 
per a l’execució dels treballs o prestacions, 
a la qual s’han d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent.

d) Indicació de la part del contracte que 
l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar, d’acord amb l’annex 2 del plec 
de clàusules administratives particulars.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 51 punts.
b) Solució proposada: fins a 40 punts.
c) Valor afegit: fins a 9 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’EducacióRegistre 
General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3247.
e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

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

informació: fins a la data límit de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 de juliol de 

2008. En el cas de que la publicació de l’anunci 
al DOGC i al BOE sigui posterior al 21 de juliol 
de 2008 el termini per presentar la documen
tació quedarà automàticament prorrogat fins 
que s’hagin complert 8 dies naturals a partir 
del dia següent al de la darrera publicació. Es 
fa constar que si l’últim dia del termini és dis
sabte o festiu, la presentació de proposicions 
es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

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

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar 
a l’òrgan de contractació la remissió de l’ofer

ta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

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

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

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 5 d’agost de 2008, amb el condi

cionament del punt 9.a) d’aquest anunci.
En cas que es presentin proposicions per 

correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

—12 Admissió de variants: no.

—13 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE: 
20 de juny de 2008.

Barcelona, 26 de juny de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.177.151)

RESOLUCIÓ EDU/2090/2008, de 26 de 
juny, per la qual es modifica la Resolució 
EDU/628/2007, de 5 de març, de convoca-
tòria per a la concessió d’ajuts al professorat 
i al personal laboral dels centres educatius 
públics del Departament d’Educació que 
realitza tasques d’atenció a l’alumnat i que 
ha participat en activitats educatives amb 
l’alumnat realitzades fora dels centres durant 
el curs escolar 2005-2006.

Per la Resolució EDU/628/2007, de 5 de 
març, es va convocar la concessió d’ajuts al 
professorat i al personal laboral dels centres 
educatius públics del Departament d’Educació 
que realitza tasques d’atenció a l’alumnat i 
que ha participat en activitats educatives amb 
l’alumnat realitzades fora dels centres durant 
el curs escolar 20052006 (DOGC núm. 4839, 
de 12.3.2007).

L’apartat 4 d’aquesta Resolució delegava 
en el director general de Recursos del Siste
ma Educatiu la competència per resoldre la 
convocatòria.

En virtut d’aquesta delegació, per la Reso
lució de 5 de desembre de 2007 el director 
general de Recursos del Sistema Educatiu va 
resoldre sobre la concessió i denegació dels 
ajuts al professorat i al personal laboral dels 
centres educatius públics del Departament 
d’Educació que realitza tasques d’atenció 
a l’alumnat i que ha participat en activitats 
educatives amb l’alumnat realitzades fora dels 
centres durant el curs escolar 20052006 (Full 
de Disposicions i Actes Administratius del 
Departament d’Educació núm. 1167).

Atès que cal modificar l’annex de la Re
solució esmentada com a conseqüència de 

l’estimació de recursos de reposició, i atesa 
la necessitat d’absentarse del titular de la 
Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu;

Atès el que disposen els articles 12, 37 
i 39 de la Llei 13/1989, de 14 de desem
bre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

Deixar sense efectes l’apartat 4 de la 
Resolució EDU/628/2007, de 5 de març, de 
convocatòria per a la concessió d’ajuts al 
professorat i al personal laboral dels centres 
educatius públics del Departament d’Educació 
que realitza tasques d’atenció a l’alumnat i 
que ha participat en activitats educatives amb 
l’alumnat realitzades fora dels centres durant 
el curs escolar 20052006.

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

Barcelona, 26 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.178.124)

ORDRE EDU/327/2008, de 18 de juny, per 
la qual es modifiquen els preus públics dels 
serveis d’ensenyament de música i de dansa 
als col·legis d’educació primària i artística per 
al curs 2008-2009.

Atès que als serveis d’ensenyaments de 
música i de dansa que preveu l’article 48.3 de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
els és d’aplicació l’article 22 i següents 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 la Llei esmentada 
sobre la creació, la modificació i la derogació 
dels preus públics;

A proposta de la Direcció General d’En
senyaments Professionals, Artístics i Espe
cialitzats,
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Ordeno:

Article 1
1.1 Modificar el preu públic pel servei d’en

senyament de música als col·legis d’educació 
primària i artística previstos a la disposició 
addicional 6 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.

1.2 Fixar en 594,00 euros el preu públic 
d’utilització del servei públic d’ensenyament de 
música als alumnes escolaritzats en aquests 
centres, per al curs 20082009.

Article 2
2.1 Modificar el preu públic pel servei d’en

senyament de dansa als col·legis d’educació 
primària i artística previstos a la disposició 
addicional 6 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.

2.2 Fixar en 398,00 euros el preu públic 
d’utilització del servei públic d’ensenyament 
de dansa als alumnes escolaritzats en aquests 
centres per al curs 20082009.

Article 3
Els preus públics seran exigibles abans de 

la prestació del servei.
No obstant això, es pot fraccionar el paga

ment dels preus públics en tres terminis d’una 
tercera part cadascun. El primer termini es farà 
efectiu abans de la matriculació de l’alumne, 
el segon termini es farà efectiu abans del 31 
de desembre, i el tercer termini es farà efectiu 
abans del 31 de març del corresponent curs 
acadèmic.

Article 4
A l’alumnat que utilitzi aquest servei li seran 

d’aplicació les exempcions i bonificacions 
següents:

L’exempció del preu públic per a les perso
nes amb un grau mínim de minusvalidesa del 
33%, sempre que es matriculin per primera 
vegada al curs.

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

DISPOSICIó ADDICIONAL

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

Barcelona, 18 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.169.025)

RESOLUCIÓ EDU/2112/2008, de 27 de juny, 
per la qual es disposa el trasllat de domicili 
del centre d’educació especial Mare de Déu 
del Pontarró, de Martorell.

El centre d’educació especial Mare de Déu 
del Pontarró, de Martorell, amb codi de centre 
08020516, ha estat ubicat provisionalment a 
l’edifici situat a l’av. de Fèlix Duran i Cañameras, 
15, de Martorell (Baix Llobregat).

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

Resolc:

—1 Traslladar el centre d’educació especial 
Mare de Déu del Pontarró, de Martorell, amb 
codi de centre 08020516, a l’av. Can Cases, 
70, de Martorell.

—2. Els Serveis Territorials d’Educació al 
Baix LlobregatAnoia prendran les mesures 
necessàries per a l’execució del que disposa 
aquesta Resolució.

Barcelona, 27 de juny de 2008

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(08.175.035)

RESOLUCIÓ EDU/2115/2008, de 12 de juny, 
per la qual s’estableixen els mòduls econòmics 
corresponents a les despeses de personal per 
a l’any 2007.

Mitjançant la Resolució EDU/983/2007, de 
28 de març (DOGC núm. 4858, de 10.4.2007), 
es van aprovar els mòduls econòmics per a 
l’any 2007, només pel que fa a les despeses de 
funcionament dels centres privats concertats 
atès que les organitzacions sindicals i patronals 
representatives del sector de l’ensenyament 
no havien arribat a un acord per aprovar el 
conveni col·lectiu dels centres docents privats 
concertats.

La Resolució TRE/1531/2008, de 30 d’abril 
(DOGC núm. 5139, de 27.5.2008), per la qual 
es disposa la inscripció i la publicació del 
Conveni col·lectiu de treball per al sector de 
l’ensenyament privat de Catalunya per a l’any 
2007 (codi de conveni núm. 7900575) va fixar 
les taules salarials del personal dels centres 
privats concertats.

D’acord amb el que disposen l’article 117 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació; l’article 17 de la Llei 51/2007, de 
26 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2008, i la Llei 16/2007, 
de 21 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2008, cal fixar 
els mòduls econòmics dels centres privats 
concertats, corresponents a les despeses de 
personal per a l’any 2007.

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

Resolc:

—1 Aprovar els mòduls econòmics dels 
centres privats concertats corresponents a 
les despeses de personal per a l’any 2007, 
d’acord amb els imports que consten a l’annex 
d’aquesta Resolució.

—2 La despesa corresponent a aquesta 
Resolució anirà a càrrec de la partida pressu
postària EN03 D/488000100/4210.

—3 Aquests mòduls tindran efectes des de 
l’1 de gener de 2007 fins al 31 de desembre 
de 2007.

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

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

Barcelona, 12 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Mòduls vigents a partir de l’1 de gener de 
2007

Despeses de personal:
Mòdul anual = mòdul mensual x 14.

Substitucions de personal:
Mòdul anual = mòdul mensual x 12.

Estadis:
Mòdul anual = mòdul mensual x 12,5.

EDUCACIó INFANTIL

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.439,47 euros.
Trienni de mòdul mensual: 34,22 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 449,69 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

EDUCACIó PRIMàRIA

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.439,47 euros.
Trienni de mòdul mensual: 34,22 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 449,69 
euros.
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Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.
Instructor d’educació física
Sou de mòdul mensual: 1.091,65 euros.
Trienni de mòdul mensual: 29,42 euros.

Càrrecs directius

Centres d’estructura cíclica
Mòdul mensual de director: 259,16 euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 166,43 
euros.

Centres amb 1 o 2 línies
Mòdul mensual de director: 359,60 euros.
Mòdul mensual de subdirector: 238,15 eu
ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 238,15 
euros.

Centres amb 3 o 4 línies
Mòdul mensual de director: 499,45 euros.
Mòdul mensual de subdirector: 284,52 eu
ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 284,52 
euros.

Centres amb 5 o més línies
Mòdul mensual de director: 536,49 euros
Mòdul mensual de subdirector: 307,52 eu
ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 307,52 
euros.

EDUCACIó ESPECIAL

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.439,47 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 449,69 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Personal complementari

Tècnic de grau superior.
Sou de mòdul mensual: 1.698,17 euros.
Trienni de mòdul mensual: 52,11 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 481,35 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Tècnic de grau mitjà contractat anteriorment 
al 31.8.1998.
Sou de mòdul mensual: 1.439,47 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 449,69 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Tècnic de grau mitjà contractat posteriorment 
al 31.8.1998.
Sou de mòdul mensual: 1.439,47 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Logopeda
Sou de mòdul mensual: 1.439,47 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 449.69 
euros.

Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Fisioterapeuta
Sou de mòdul mensual: 1.441,76 euros.
Trienni de mòdul mensual: 43,69 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 203,44 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Educador
Sou de mòdul mensual: 1.118,99 euros.
Trienni de mòdul mensual: 39,21 euros
Plus d’analogia de mòdul mensual: 302,58 
euros.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 359,60 euros
Mòdul mensual de subdirector: 238,15 eu
ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 238,15 
euros.

PROGRAMES D’EDUCACIó ESPECIAL

Mestre tutor
Sou de mòdul mensual: 1.439,47 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 449,69 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Mestre de taller
Sou de mòdul mensual: 1.439,47 euros.
Trienni de mòdul mensual: 38,99 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 449,69 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Educador
Sou de mòdul mensual: 1.118,99 euros.
Trienni de mòdul mensual: 39,21 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 302,58 
euros.

EDUCACIó SECUNDàRIA OBLIGATòRIA

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.698,17 euros.
Trienni de mòdul mensual: 42,77 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 481,35 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Càrrecs directius

Centres amb 1 o 2 línies
Mòdul mensual de director: 489,78 euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 354,25 
euros.
Mòdul mensual de cap de departament: 
64,63 euros.

Centres amb 3 o 4 línies
Mòdul mensual de director: 535,54 euros.
Mòdul mensual de subdirector: 390,69 eu
ros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 390,69 
euros.
Mòdul mensual de coordinador pedagògic: 
390,69 euros.
Mòdul mensual de cap de departament: 
64,63 euros.

BATXILLERAT

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.698,17 euros.
Trienni de mòdul mensual: 42,77 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 481,35 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 489,78 euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 354,25 
euros.
Mòdul mensual de coordinador: 354,25 
euros.
Mòdul mensual de cap de departament: 
64,63 euros.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJà

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.698,17 euros.
Trienni de mòdul mensual: 42,77 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 481,35 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Professor ajudant
Sou de mòdul mensual: 1.538,24 euros.
Trienni de mòdul mensual: 34,22 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 472,92 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Despeses de personal

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.698,17 euros.
Trienni de mòdul mensual: 42,77 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 481,35 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Professor ajudant
Sou de mòdul mensual: 1.538,24 euros.
Trienni de mòdul mensual: 34,22 euros.
Plus d’analogia de mòdul mensual: 472,92 
euros.
Complement específic de mòdul mensual: 
35,95 euros.

Càrrecs directius
Mòdul mensual de director: 489,78 euros.
Mòdul mensual de cap d’estudis: 354,25 
euros.
Mòdul mensual de coordinador: 354,25 
euros.
Mòdul mensual de cap de departament: 
64,63 euros.

ESTADIS

Primer estadi (mòdul mensual): 25,96 euros.
Segon estadi (mòdul mensual): 27,30 euros.
Tercer estadi (mòdul mensual): 30,96 euros.
Quart estadi (mòdul mensual): 33,60 euros.
Cinquè estadi (mòdul mensual): 19,76 euros.

(08.177.005)
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RESOLUCIÓ EDU/2114/2008, d’1 de juliol, 
per la qual es dicten les instruccions relatives a 
l’assignació de destinacions al professorat de 
religió en centres docents públics dependents 
del Departament d’Educació amb efectes d’1 
de setembre de 2008.

Les disposicions addicionals segona i tercera 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006), 
així com el VI Conveni col·lectiu d’àmbit de 
Catalunya del personal laboral de la Generalitat 
de Catalunya, i l’Acord de la comissió nego
ciadora sobre modificacions al text articulat 
del VI Conveni col·lectiu únic, signat el 30 de 
març de 2006, estableixen el marc normatiu 
per a l’adjudicació de destinacions al profes
sorat de religió.

L’1 de juny de 2007 es dicta el Reial decret 
696/2007 (BOE núm. 138, de 9.6.2007), pel 
qual es regula la relació laboral dels professors 
de religió prevista a la disposició addicional 
tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació. Aquest Reial decret 
estableix que la contractació laboral dels 
professors de religió es regirà, a més de 
per l’esmentada disposició addicional, per 
l’Estatut dels Treballadors (Text refós aprovat 
per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març), pel propi Reial decret i les normes que 
el desenvolupin, per l’Acord sobre Ensenya
ment i Afers Culturals de 3 de gener de 1979, 
subscrit entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, 
així com pels acords de cooperació amb altres 
confessions que tinguin un arrelament evident 
i notori a la societat espanyola.

La disposició addicional única d’aquest Reial 
decret estableix que els professors de religió 
que en el moment de l’entrada en vigor esti
guessin contractats passaran automàticament 
a tenir una relació laboral per temps indefinit 
en els termes establerts en el propi decret. Així 
doncs, escau regular el procediment d’assigna
ció de destinacions als llocs de religió definits 
en les plantilles dels centres docents públics 
dependents del Departament d’Educació per 
al curs 20082009, d’acord amb la demanda 
de l’alumnat i de les famílies.

D’acord amb la normativa vigent, aquesta 
Resolució ha estat aprovada pel Comitè 
Intercentres en la sessió del dia 8 de maig 
de 2008.

En conseqüència,

Resolc:

Dictar les instruccions que figuren a l’annex, 
relatives a l’assignació de destinacions al pro
fessorat de religió en centres docents públics 
dependents del Departament d’Educació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
podran interposar recurs contenciós adminis
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
en el termini de dos mesos a comptar de l’en
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati
vament 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 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, 1 de juliol de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX

Instruccions relatives a l’assignació de des-
tinacions al professorat de religió en centres 
docents públics dependents del Departament 
d’Educació amb efectes d’1 de setembre 
de 2008

—1 El Departament d’Educació gestionarà 
l’assignació de les vacants i la contractació 
del professorat de religió per atendre les ne
cessitats educatives d’aquesta matèria que no 
siguin voluntàriament ateses pel professorat 
del centre.

Aquesta assignació i, si escau, contractació, 
es refereix a les persones que no pertanyen als 
cossos de funcionaris docents, que reuneixen 
els requisits de titulació previstos a la disposició 
addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, que disposen de 
l’acreditació de competència lingüística en 
català, que disposen de la proposta del bisbat 
o bisbats corresponents i que l’1 de setembre 
de 2008 no han complert els 65 anys d’edat, 
llevat que acreditin que no han completat 
el període de jubilació, d’acord amb el que 
preveu l’article 54.1.b) del Conveni col·lectiu 
únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral 
de la Generalitat de Catalunya per al període 
20042008, signat el 8 d’abril de 2005.

—2 El curs 20082009 els trams de dedicació 
setmanals del professorat de religió destinat en 
CEIP serà de 0,50 i 1,00, coincidents amb les 
dedicacions del professorat destinat en IES, 
excepte el supòsit previst a l’apartat 4.

En el cas dels CEIP que formen part 
d’una ZER, o en zones rurals per tal que el 
professor/a pugui disposar duna dedicació a 
temps total podrà ésser destinat a un màxim 
de quatre centres.

—3 Tot el professorat que ha disposat d’una 
destinació el curs 20072008 en un lloc de 
treball vacant hi continuarà destinat el curs 
20082009, en aplicació de la Disposició ad
dicional única del Reial decret 696/2007, al/s 
mateix/os centre/s, excepte que en el lloc de 
treball on el professor/a està destinat/ada es 
produeixi una reducció horària d’un terç de 
dedicació respecte el curs 20072008.

La dedicació horària també serà la mateixa 
excepte els professors que el curs 20072008 
la tenien de 0,25 o 0,75 en més d’un CEIP 

que passarà a ser de 0,5 o 1 respectivament 
per al curs 20082009 i tret del professorat 
assenyalat a l’apartat 4.

Abans del dia 22 de juliol de 2008 es farà 
pública a la web del Departament d’Educació 
la relació del professorat al qual se li modifica 
la dedicació horària per al curs 20082009 
respecte la que tenia el curs 20072008.

—4 A partir de l’endemà d’aquesta publica
ció, el professorat de religió que el curs 2007
2008 té una dedicació de 0,25 o 0,75 en un 
únic CEIP haurà de presentar sol·licitud d’altre 
centre als serveis territorials per ampliar la seva 
dedicació per al curs 20082009 a 0,5 o a 1 
en els termes previstos a l’apartat 7. En cas 
de no ferho mantindrà la mateixa dedicació 
que tenia el curs 20072008.

—5 El professorat que presenti una sol
licitud de renúncia total o parcial a la/les 
destinació/destinacions concedida/es per al 
curs 20082009 no podrà participar en les 
adjudicacions previstes a l’apartat 7 d’aquestes 
instruccions.

Si presenta una renúncia total a la desti
nació obtinguda s’entendrà que renuncïa a 
continuar exercint com a professor/a de religió 
en centres públics el curs 20082009 i, per 
tant, també al contracte i a les condicions de 
què disposa.

—6 Només es podrà obtenir destinació en 
centres d’un/s àmbit/s territorial/s per al/s 
qual/s es disposi de la proposta emesa per 
l’òrgan competent de la confessió religiosa 
corresponent.

—7 Els llocs de treball de religió que quedin 
vacants un cop publicada la resolució prevista 
a l’apartat 3 i les que es puguin produir amb 
posterioritat, seran proveïdes pels serveis 
territorials pel personal següent:

a) Professorat que, per al curs 20082009, 
ha vist reduïda la seva dedicació en un terç 
respecte el curs 20072008.

b) Professorat que només disposa d’una 
mitja dedicació, i demana que sigui ampliada 
a una dedicació sencera.

c) Professorat que el curs 20072008 tenia 
una dedicació de 0,25 o 0,75 en un únic CEIP 
i demana una altra destinació per completarla 
fins a 0,5 o 1 dedicació.

d) Professorat de religió que durant el curs 
20072008 ha realitzat substitucions.

e) Professorat que és proposat per al curs 
20082009 per l’òrgan competent de la con
fessió religiosa corresponent.

D’acord amb el que preveuen els articles 7 
i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC 
núm. 2852, de 22.3.1999), tindrà dret prefe
rent per obtenir destinació aquell professorat 
amb la condició legal de disminuït, dins de 
cada col·lectiu.

El professorat esmentat en aquest punt 
7 que compleixi els requisits de titulació i 
d’acreditació del coneixement del català serà 
destinat als llocs de treball que restin vacants 
d’acord, en primer lloc, a l’acreditació de la 
condició legal de disminuït i, en segon lloc, 
segons el número d’ordre que tenen assignat 
en raó del temps de prestació de serveis, de 
més petit a més gran.

Els sol·licitants procedents del col·lectiu 
que imparteix docència en centres d’ense
nyaments infantil i primari podran optar per 
demanar destinació en instituts d’ensenya
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ments secundaris, així com els sol·licitants 
que imparteixin docència als ensenyaments 
secundaris podran optar per demanar des
tinació en centres d’ensenyaments infantil 
i primari, si compleixen els requisits que 
s’exigeixen a cada nivell, amb el benentès 
que només es podran prestar serveis en un 
únic nivell educatiu.

El professorat procedent d’un nivell educatiu 
diferent s’ordenarà a continuació del professo
rat que actualment hi presta serveis, d’acord 
amb el número d’ordre assignat.

—8 Documentació a aportar
a) El professorat que es manté als ma

teixos centres que el curs passat d’acord 
amb el punt 3, no ha d’aportar cap mena de 
documentació.

b) El professorat que no ha obtingut des
tinació no caldrà que presenti la proposta de 
la confessió religiosa corresponent als muni
cipis on vulgui obtenir la seva adjudicació, si 
ja consta informada al registre informàtic de 
personal docent per haver estat presentada 
amb anterioritat. D’acord amb el que estableix 
la disposició addicional tercera de la Llei or
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, la 
proposta per a la docència correspon a les 
entitats religioses i es renova automàticament 
cada any.

c) Les persones que han de participar i 
vulguin obtenir destinació en centres, mu
nicipis o zones per als quals no disposin 

de la proposta de la confessió religiosa 
corresponent l’hauran de presentar, en el 
benentès que en les peticions de zona pot 
ser necessària més d’una proposta, si la zona 
comprèn municipis inscrits en diferents àmbits 
territorials eclesiàstics.

L’autoritat eclesiàstica facilitarà a les perso
nes interessades la seva proposta segons el 
model normalitzat.

d) Els/Les sol·licitants que participin amb 
la condició legal de disminuït i dels quals no 
consti al registre de personal aquesta condició 
hauran de presentar la documentació acredi
tativa corresponent.

e) Els participants majors de 65 anys 
hauran d’acreditar degudament que no han 
completat la carència necessària per causar 
pensió de jubilació.

—9 El professorat de religió amb dedicació 
completa gaudirà de la mateixa dedicació 
horària setmanal lectiva i complementària 
que els funcionaris docents del nivell educatiu 
corresponent. Quan la jornada de treball sigui 
parcial, s’ajustarà proporcionalment l’assigna
ció d’horari lectiu i complementari.

—10 L’adjudicació en més d’un centre, 
per tal de compartir horari, pot suposar una 
reducció de fins a dues hores en funció de 
la distància que comporti el desplaçament. 
Aquesta reducció es considera inclosa en el 
total d’hores de contracte i s’efectua sobre 
les hores de permanència en els centres. 

Els directors dels diferents centres on hagi 
estat destinat el professor de religió s’hau
ran de coordinar per tal de garantir que la 
persona interessada pugui compatibilitzar 
els horaris.

—11 Sens perjudici de les causes d’extin
ció del contracte indicades al Reial decret 
696/2007, seran causes de cessament del 
servei:

11.1 Els qui superin un procés selectiu 
d’ingrés en algun dels cossos de funcionaris 
docents, que veuran prioritzada la destinació 
obtinguda com a funcionari en pràctiques.

11.2 El sol·licitant que participi en els 
procediments d’adjudicació de destinacions al 
personal interí dels cossos docents no univer
sitaris, a més de veure’s implicat en el procés 
de pròrroga de destinacions al professorat de 
religió, caldrà que manifesti, davant dels serveis 
territorials corresponents i abans del dia 22 de 
juliol, que opta per obtenir adjudicació com a 
personal interí. Si no s’indica aquesta opció, 
l’Administració prioritzarà la destinació com a 
professor de religió.

—12 Per a qualsevol aclariment en relació 
amb el procediment d’adjudicació de destina
cions que es regula en aquestes instruccions, 
les persones interessades poden adreçarse 
a les seccions de Gestió de Personal Do
cent dels serveis territorials del Departament 
d’Educació.
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