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RESOLUCIÓ EDU/2116/2008, de 23 de juny, 
per la qual s’autoritza el canvi de titular del 
centre d’educació infantil Maricel, d’Arenys 
de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la representant 
de la Fundació Privada Escola Vicenciana, 
en petició de canvi de titularitat del centre 
d’educació infantil de primer cicle Maricel, 
d’Arenys de Mar, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment per part del nou 
titular dels requisits exigits per la normativa 
d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica 
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació; 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 tramitat l’expedient d’acord amb el Decret 
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titular del centre 
d’educació infantil Maricel, d’Arenys de Mar, 
codi 08049041.

Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació Privada Escola Vicenciana.
NIF: G61114690.

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

Mataró, 23 de juny de 2008

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

Josep Maria Fernández i Corominas
Director dels Serveis Territorials 
al Maresme-Vallès Oriental

(08.175.008)

RESOLUCIÓ EDU/2113/2008, de 27 de 
juny, per la qual es fa pública la concessió 
de llicències retribuïdes per realitzar activitats 
de formació i elaborar materials basats en 
metodologia AICLE a la Gran Bretanya durant 
el curs 2008-2009, destinades al funcionariat 
de carrera dels cossos docents.

Mitjançant la Resolució EDU/410/2008, de 
13 de febrer, es va convocar concurs públic 
de mèrits per a la concessió de llicències 
retribuïdes per realitzar activitats de formació 
i elaborar materials basats en metodologia 
AICLE a la Gran Bretanya durant el curs 2008-
2009, destinades al funcionariat de carrera 
dels cossos docents (DOGC núm. 5075, de 
21.2.2008).

Atesa la proposta de la comissió seleccio-
nadora constituïda d’acord amb l’apartat 6.2 
de la Resolució esmentada, i tenint en compte 
el que disposa l’apartat 6.7 de la convocatòria 
quant a les renúncies,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució la llista de persones que han obtingut 
una llicència retribuïda per realitzar activitats 
de formació i elaborar materials basats en 
metodologia AICLE a la Gran Bretanya durant 
el curs 2008-2009.

—2 Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució la llista de persones no seleccionades.

—3 Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Reso-
lució la llista de persones excloses del concurs 
pels motius que s’hi especifiquen.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el jutjat contenciós administratiu 
corresponent, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat al 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant el director general 
d’Innovació, 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, 27 de juny de 2008

p. D. (Resolució de 13.2.2008, 
DOGC de 21.2.2008)

Joan Badia i Pujol
Director general d’Innovació

ANNEX 1

Llista de persones que han obtingut llicència retribuïda modalitat C

P: Puntuació; E: Especialista (S=és especialista de llengua estrange-
ra; 
N=no és especialista de llengua estrangera).

Cognoms i nom NIF P E

Educació primària

De Antonio García, Roser 37745071R 26,200

Serra Salvat. Anna Maria 43499131J 25,500

Sanz Lorente, José María 26738085X 25,300

Riera Toló, Maria de la Rosa 39725956B 22,300

Murillo Castro, M. Gemma 53077825N 15,800

Educació secundària

Alonso Monferrer, M. Asunción 46118293G 24,950 N

Sanz Espuny, M. Josep 40921566N 23,700 N

Morera Parra, Vicent Xavier 20004248K 22,900 N

Serrano Sanabria, J. Manuel 50697369X 21,200 N

Ruiz Nova, Beatriz 52940499L 18,150 N

Gassió Ribé, M. Teresa 40887114Z 21,850 S

Comellas Solé, Marta 77741344X 17,010 S

Llista de persones que han obtingut llicència retribuïda modalitat D

P: Puntuació.

Cognoms i nom NIF P

Educació primària

Bassa Esteve, Jordi 40514887L 6,850

Cortès Ferrer, Inmaculada 39662223B 4,600

Rodríguez Almendros, Salvador 44188857S 4,325

Zamudio Zamudio, E. Maria 77918275W 4,170

Cognoms i nom NIF P

 Sánchez del Casal, Amparo 37334070X 4,100

Berga Sabaté, M. Antonia 40866546P 4,100

Puntí Freixer, Immaculada 33932227M 4,100

Jorge Giménez, Sheila 36523024J 4,000

García Sánchez, M. Isabel 12225081Y 3,600

Cegarra San-Nicolás, Josefa 36558789J 3,490

Borràs González, Anabel 43543476Z 3,380

Teixidó Tarragó, Raquel 78088647J 3,350

Huguet Fité, Joana M. 39667558X 2,950

Quer Navarro, Anna 52424155W 2,160

Griñó Santed, Laia 43721895E 2,100

Jávega Meneses, Judit 46807185T 2,000

Vilar Garcés, Esther 77121128N 1,610

Bolívar Martínez, Natán 46808622B 1,350

Capella Roca, Núria 77833774A 1,210

Mata Masó, M. Àngels 46045268G 1,200

Educació secundària

Rodrigo Salvo, M. Lluïsa 38465809B 6,600

Quer Ravés, Magda 43710523N 5,200

Diumenge Belenguer, Neus 40517188C 4,600

Torres Carmona, Pilar 37324245Y 4,600

Domingo Calpe, Rosa 38068507B 4,100

Amorós Ortega, Susana 43723248H 4,100

Custodio Fito, Enric 46110966Z 4,100

Piñero Subirana, Albert 39327826B 4,100

Prat Gómez, Lluís 77475811N 4,000

Roca Roca, Lluís 33862350W 3,810

Ossmann Larrea, Patrick 47610324W 2,950

Egidos Fernández, Maria 35103018G 1,300
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ANNEX 2

Llista de persones no seleccionades de llicències retribuïdes modalitat C

P: Puntuació.

Cognoms i nom NIF P

Educació secundària

Bertrán Fita, Assumpta 38795745N Projecte no apte

March Claret, Josep 39350526X Projecte no apte

Navales Mendoza, M. Salas 18033611R Projecte no apte

Rodríguez Martín, Salvador 07873263H Projecte no apte

ANNEX 3

Llista de sol·licituds excloses de la convocatòria de llicències retribuïdes 
modalitat C

Causes d’exclusió:
1=No té el nivell d’anglès equivalent al 4t d’EOI o B2 del MECR.
2=No aporta la certificació del centre de treball.
3=Ha gaudit d’una llicència retribuïda concedida pel Departament 
d’Educació.
4=No és funcionària de carrera.
5=No té l’antiguitat mínima de dos anys com a funcionària de carrera.
6=Ha participat en una estada de 10 setmanes a la Gran Bretanya.

Cognoms i nom NIF Motiu

Educació primària

Belmonte García, Francisca 46523578Y 1-2

Campos Serra, Ignasi 37292154T 3

González López, Azahara 52277251E 4

Subirà Forcada, Teresa 40897446L 5

Educació secundària

Pont Sala; Isabel 40320619D 6

Schlüter Martín, Olga 52154422J 5

Tricas Costa, Rafael 78064776Q 2

Llista de sol·licituds excloses de la convocatòria de llicències retribuïdes 
modalitat D

Causes d’exclusió:
1=No té el nivell d’anglès equivalent al 5è d’EOI.
2=No és funcionària de carrera.
3=No imparteix docència en metodologia AICLE.
4=Manca sol·licitud formalitzada impresa amb documentació.
5=No aporta la certificació del centre de treball.
6=Renúncia.

Cognoms i nom NIF Motiu

Educació primària

Alfaro Garrido, Elisabet 38143683T 1

Álvarez Luque, Christian 47166095H 2

Cognoms i nom NIF Motiu

Calvo Padrós, Marta 53329249T 2

Caparó Pujol, Montserrat 39897804A 3

Cassi Fondevilla, Víctor 46334438H 2

Castro Maza, A. Isabel 40526174J 4

Codinach Palacín, Meritxell 34748951E 4

Germa Martí, Maria 40848124D 4

Herranz Canales, Eduardo 46820887V 5-1

López Navarro, Ana Maria 34752272P 2

Lorente Castillo, África 21385690Z 5-1

Martínez Ramos, Sílvia 38858451C 2

Ochavo Soler, Jordina 47654649Y 6

Perdrix Forts, Marc 46732031X 2

Perolada Peña, Bàrbara 47625272T 4

Piquet Verdaguer, Laia 46403718E 2

Ramírez Oliva, Judit 47659482D 2

Rodríguez Rodríguez, M. del Mar  40992882M 2

Rodríguez Terradellas, Emma 77738364C 4

Rodríguez Valero, A. Maria 46760949V 2

Royo Padrell, Gloria 39666576V 1

Sevé Holgado, Isabel 39666290F 2

Tarrós Ribera, German 43723728S 2

Viladorrona Planas, Francisca 77913413Q 3

Educació secundària

Bayo Delgado, Lucía 38494200C 3

Brau Rius, Xavier 78149376E 2

Cuerpo Martínez, F. Javier 44189863D 2

Ezquerra García, Carles 43700963C 2

Gesse Pedrola, Jordi 78079720X 3

Grau Burgués, Juan 40873534G 4

Juanola Vilaró, Montserrat 38476498M 3

Llaquet Saiz, J. Mariano 37282241T 6

López López, Sebastián 33913963A 4

Martí Lluch, Carmina 73768664M 2

Panosa Arnau, María Rosa 77911025C 4

Pérez Méndez, J. Antonio 37747930P 4

Plana Vidal, M. Teresa 40861804G 4

Pradilla Canet, Àngels 35005024J 4

Ribera Balaguer, Joan 39321000Q 3

Sant Obiols, Edda 39358208X 2

Vengut Climent, Teresa 20032776Y 3

Verdaguer Codina, Joan 37655416T 1-5

(08.175.012)

RESOLUCIÓ EDU/2130/2008, de 3 de juliol, 
per la qual es convoca concurs de mèrits per 
a la provisió de llocs, en comissió de serveis, 
a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006) 
estableix en el capítol II del títol VII, el marc 
general de regulació de la Inspecció educativa. 
Les disposicions addicionals desena i dotzena 
estableixen els requisits per accedir al cos 
d’inspectors d’Educació.

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer 
(BOE núm. 53, de 2.3.2007), pel qual s’aprova 
el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de 
noves especialitats en els cossos docents, en 
el capítol III del títol IV, estableix el procediment 
d’accés al cos d’inspectors d’Educació, i 
s’estableixen les especificacions bàsiques a 
les quals s’han d’ajustar els corresponents 
barems de mèrits per a l’accés en aquest cos. 
Entre aquestes especificacions, s’estableix 
que es tindran en compte els anys de servei 
prestats com a inspector accidental en llocs 

obtinguts com a resultat de la participació en 
els concursos de mèrits convocats per a la 
seva provisió.

El Decret 266/2000, de 31 de juliol (DOGC 
núm. 3200, de 8.8.2000), modificat pel Decret 
148/2002, de 28 de maig (DOGC núm. 3652, 
de 7.6.2002) regula la Inspecció d’Educació 
a Catalunya. L’Ordre ENS/289/2002, de 31 
de juliol (DOGC núm. 3697, de 12.8.2002) 
desplega l’organització i el funcionament de 
la Inspecció d’Educació a Catalunya.
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A l’art icle 24 de l’esmentada Ordre 
ENS/289/2002, de 31 de juliol, s’estableix 
que en ocasió de vacant, per inexistència 
de disponibilitat dels funcionaris del cos, 
es podran incorporar funcionaris docents a 
l’exercici de la funció inspectora mitjançant 
comissió de serveis.

Per la seva banda, la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
estableix a l’article 78 que les administracions 
públiques proveiran els llocs de treball mit-
jançant procediments basats en els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Per tot el que s’ha esmentat, a proposta 
de la Subdirecció General de la Inspecció 
d’Educació,

Resolc:

—1 Convocar concurs de mèrits per a la 
selecció d’11 inspectors/es accidentals per 
cobrir, en comissió de serveis, llocs vacants a 
la Inspecció d’Educació, segons la distribució 
territorial, d’especialitats i de perfils professio-
nals preferents que s’indiquen:

Inspecció territorial: Barcelona-ciutat.
Places: 4.
Especialitats de la Inspecció, segons Decret 
266/2000, i perfils professionals preferents:

Ciències naturals.
Especialitat docent: física i química.
Especialitat docent: biologia i geologia.

Llengua.
Especialitat docent: llengua catalana.
Especialitat docent: grec o llatí.

Ciències socials.
Especialitat docent: filosofia.

Llengua estrangera.
Especialitat docent: anglès.

Inspecció territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Places: 1.
Especialitats de la Inspecció, segons Decret 
266/2000 i perfils professionals preferents:

Formació professional.
Grups 1 o 2 del quadre d’afinitats de les fa-
mílies professionals (segons la distribució en 
grups d’afinitat de les famílies professionals 
que consta en l’annex 2).

Ciències naturals.
Especialitat docent: biologia i geologia.

Llengua.
Especialitat docent: llengua catalana.

Inspecció Territorial: Maresme-Vallès Orien-
tal.
Places: 4.
Especialitats de la Inspecció, segons Decret 
266/2000 i perfils professionals preferents:

Educació artística.
Especialitat docent: dibuix.

Llengua.
Especialitat docent: llengua catalana.
Especialitat docent: grec o llatí.

Ciències socials.
Especialitat docent: filosofia.

Ciències naturals.
Especialitat docent: física i química.

Educació infantil.
Especialitat docent: educació infantil.

Inspecció Territorial: Girona.
Places: 1.
Especialitats de la Inspecció, segons Decret 
266/2000 i perfils professionals preferents:

Tecnologia.
Especialitat docent: tecnologia.

Matemàtiques.
Especialitat docent: matemàtiques.

Ciències socials.
Especialitat docent: filosofia.

Inspecció Territorial: Lleida.
Places: 1.
Especialitats de la Inspecció, segons Decret 
266/2000 i perfils professionals preferents:

Educació artística.
Especialitat docent: dibuix.

Educació infantil.
Especialitat docent: educació infantil.

Llengua.
Especialitat docent: grec o llatí.

—2 Aquesta convocatòria es regirà per les 
bases que s’inclouen a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució.

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

Així mateix, poden interposar recurs potes-
tatiu de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant la secretària general del 
Departament 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, 3 de juliol de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX 1

Bases

—1 Requisits de participació
1.1 Podrà prendre part en aquest concurs 

de mèrits, el personal docent que reuneixi els 
següents requisits generals:

a) Estar en possessió del títol de doctor, 
llicenciat, enginyer o arquitecte.

b) Pertànyer a algun dels cossos que inte-
gren la funció pública docent.

c) Acreditar una antiguitat mínima de sis 
anys, com a funcionari de carrera, en algun 
dels cossos que integren la funció pública 
docent i una experiència docent de la matei-
xa durada. A aquests efectes, s’entén com 
experiència docent la prestació de serveis de 
docència directa amb l’alumnat d’un centre i les 
activitats desenvolupades per personal docent 
en serveis i programes educatius i en d’altres 
unitats de l’Administració educativa.

d) Tenir coneixement del català, acreditat 
amb el nivell C o equivalent, o la idoneïtat 
corresponent.

e) Tenir destinació definitiva a Catalunya, 
com a funcionari de carrera.

f) Presentar un Projecte d’Inspecció, 
d’acord amb les característiques que s’es-
menten a la base 4.1.

1.2 Als efectes d’accedir a les places 
convocades de les diferents especialitats de la 
Inspecció, el personal docent haurà de reunir 
algun dels següents requisits específics:

a) Que l’especialitat docent de l’aspirant, 
obtinguda per concurs oposició, es corres-
pongui amb l’especialitat de la Inspecció a 
què opta.

b) Que la titulació universitària de l’aspirant 
estigui relacionada amb l’especialitat de la 
Inspecció a què opta.

Per a la correspondència entre les es-
pecialitats dels cossos de professors i de 
mestres amb les especialitats de la Inspecció, 
es tindrà en compte l’annex 2 de l’Ordre 
ENS/289/2002, de 31 de juliol (DOGC núm. 
3697, de 12.8.2002).

—2 Sol·licituds de participació i terminis
2.1 Els models de sol·licitud i de declaració 

de mèrits es podran obtenir als serveis territo-
rials del Departament d’Educació o a l’adreça 
d’Internet: http://www.gencat.cat/educacio. 
En tot cas, les sol·licituds es poden presentar 
al registre del Departament d’Educació, als 
seus serveis territorials i en qualsevol de les 
dependències a què es refereix l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, dins del 
termini establert.

En el cas que s’opti per presentar la sol-
licitud en una oficina de correus, es farà en 
un sobre obert per tal que sigui datada i 
segellada pel personal de correus abans de 
ser certificada.

2.2 Cada aspirant podrà presentar-se com 
a candidat a una o més places vacants, de la 
mateixa o de diferents inspeccions territorials, 
sempre i quan es reuneixin els requisits espe-
cífics de l’especialitat corresponent.

Els aspirants indicaran, en la seva sol·licitud 
de participació, les seves preferències dels llocs 
vacants tot ordenant, segons la seva prioritat, 
les places d’Inspecció Territorial i d’especialitat 
a què opten.

2.3 El termini per a la presentació de sol-
licituds per participar en aquest concurs de 
mèrits és de 10 dies hàbils a partir del mateix 
dia de la publicació d’aquesta convocatòria 
en el DOGC.

La sol·licitud s’adreçarà a la Subdirecció 
General de la Inspecció d’Educació (av. 
Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), 
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s’adjuntarà la declaració de mèrits amb la 
documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
en relació amb el barem que s’especifica en 
aquestes mateixes bases i també s’adjuntarà el 
Projecte d’Inspecció esmentat en els requisits 
de participació.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment les condicions exigides i els 
mèrits al·legats de què hi hagi constància al 
registre informàtic de personal del Departament 
d’Educació.

2.4 A més de presentar la corresponent 
documentació per algun dels mitjans que 
s’indiquen a la base 2.1, l’aspirant trametrà 
per via telemàtica a la Subdirecció General de 
la Inspecció d’Educació: l’imprès de sol·licitud 
de participació en el concurs de mèrits, els 
fulls d’autobaremació dels mèrits i el Projecte 
d’Inspecció. Aquesta tramesa es farà, abans de 
finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, 
tot enviant un missatge electrònic a l’adreça: 
inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat.

—3 Comissió de selecció
3.1 La selecció entre els aspirants que 

participin en el concurs de mèrits és realitza-
da per una comissió de selecció que estarà 
formada per:

La senyora M. Carme Mas i Morillas, subdi-
rectora general de la Inspecció d’Educació, que 
la presideix o persona en qui delegui.

El senyor Àngel Domingo i Villarreal, cap 
d’Inspecció adjunt adscrit a la Subdirecció 
General de la Inspecció d’Educació o persona 
en qui delegui.

El senyor Xavier Chavarria i Navarro, ins-
pector en cap de la Inspecció Territorial de 
Barcelona-ciutat o persona en qui delegui.

El senyor Josep Plancheria i Roset, inspector 
en cap de la Inspecció Territorial del Vallès 
Occidental o persona en qui delegui.

La senyora Rosa M. Rios i Gual, inspectora 
coordinadora d’una de les àrees específiques 
de la Inspecció o persona en qui delegui.

Els membres de la comissió estaran sub-
jectes a les causes d’abstenció i de recusació 
que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.

3.2 Les funcions de la comissió de se-
lecció són:

a) El desenvolupament del procés selectiu 
d’acord amb el que es disposa en aquesta 
convocatòria.

b) La comprovació del compliment dels 
requisits de participació dels aspirants.

c) La valoració del Projecte d’Inspecció 
presentat, de l’adequació de l’aspirant a partir 
de l’entrevista individual i de la valoració dels 
mèrits acreditats.

d) L’aprovació de la llista d’aspirants selec-
cionats i, si escau, de la llista ordenada d’aspi-
rants no seleccionats, però que hagin superat 
la primera fase del concurs de mèrits.

e) La resolució de qualsevol aspecte no 
previst en les presents bases del concurs 
de mèrits.

3.3 En el desenvolupament de la primera 
fase del concurs, la comissió de selecció podrà 
requerir la participació, amb veu però sense 
vot, de l’Inspector en cap, o persona en qui 
delegui, dels Serveis Territorials on s’ha de 
cobrir la vacant a la qual opta l’aspirant.

3.4 Les actuacions de la comissió reque-
riran la presència simultània, com a mínim, de 

tres dels seus membres i el seu procediment 
d’actuació s’ajustarà a la Llei 13/1989, de 
14 de desembre, d’organització, procedi-
ment, i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i a la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

—4 Fases del concurs
El concurs constarà de dues fases.
En la primera fase, l’aspirant defensarà 

davant de la comissió de selecció el con-
tingut d’un projecte d’inspecció relacionat 
amb les funcions de la Inspecció d’Educació, 
segons el que es proposa a la base 4.1. La 
comissió podrà plantejar-li preguntes sobre 
el projecte.

En la segona fase, la comissió de selecció, 
procedirà, si escau, a comptabilitzar els mèrits 
segons el barem corresponent que es proposa 
a la base 4.2.

4.1 Primera fase: presentació i defensa 
d’un Projecte d’Inspecció.

En aquesta fase es pretén comprovar la 
competència professional dels aspirants des 
de la dimensió del coneixement del lloc de tre-
ball, considerant aspectes normatius, tècnics i 
metodològics que permetin planificar, aplicar i 
avaluar aspectes d’organització i gestió dels 
àmbits d’intervenció de la inspecció i que 
responguin a les funcions i atribucions de la 
Inspecció d’Educació.

Per tal de demostrar la seva competència 
professional, l’aspirant presentarà i defensarà 
davant de la comissió de selecció el contingut 
d’un Projecte d’Inspecció.

El projecte que haurà de desenvolupar cada 
aspirant consistirà en un pla d’actuació anual 
per a l’avaluació, la supervisió i l’assessorament 
dels centres educatius d’una àrea geogràfica 
d’inspecció del territori al qual opti prioritària-
ment l’aspirant, sobre els processos d’ense-
nyament i d’aprenentatge, el desenvolupament 
i l’aplicació del currículum, tant en el vessant 
generalista com en relació amb l’especialitat 
prioritària per la qual es presenti.

El projecte inclourà:
Justificació teòrica.
Marc normatiu.
Contextualització del projecte en el marc 

d’un àrea geogràfica.
Concreció dels objectius del pla d’actuació 

tenint en compte els objectius prioritaris del 
Departament d’Educació.

Propostes d’actuació de la Inspecció d’Edu-
cació tant des del vessant generalista com de 
l’especialista.

Estratègies i recursos per a la seva imple-
mentació.

Seguiment i avaluació.
En l’elaboració del Projecte d’Inspecció, 

l’aspirant tindrà en compte l’organització i el 
funcionament de la Inspecció d’Educació, en 
el marc de les funcions i atribucions que li són 
pròpies, d’acord amb la normativa vigent.

El Projecte d’Inspecció haurà de presentar-
se per duplicat, en el moment de presentar 
la sol·licitud de participació en el concurs, i 
tindrà una extensió màxima de 20 pàgines, 
en format DIN A4, escrites per una sola cara, 
d’un interlinieat d’1,5 espais, i amb un cos de 
lletra de 12 punts, sense comprimir.

Els aspirants seran convocats per la co-
missió de selecció en la data i hora, que per 
a cada aspirant s’indiqui en la corresponent 

citació, per tal de realitzar la defensa del seu 
Projecte d’Inspecció.

En l’ordre d’actuació dels aspirants es tindrà 
en compte la Inspecció Territorial sol·licitada per 
l’aspirant en la seva sol·licitud de participació 
i dins dels que hagin demanat una mateixa 
Inspecció Territorial, l’actuació la iniciaran els 
aspirants el primer cognom dels quals comenci 
per la lletra E, atès el que disposa la Resolució 
GAP/3795/2007, de 14 de desembre (DOGC 
núm. 5034, de 21.12.2007).

L’aspirant disposarà d’un màxim de 15 mi-
nuts per defensar el contingut del seu projecte 
davant la comissió de selecció i podrà utilitzar 
un exemplar del Projecte d’Inspecció aportat 
per ell mateix.

Finalitzada l’exposició de l’aspirant, la 
comissió de selecció podrà entrevistar i plan-
tejar, durant un temps màxim de 15 minuts, 
preguntes o qüestions al candidat, per tal de 
valorar les capacitats de l’aspirant i la seva 
adequació als perfils professionals preferents 
especificats per a cadascuna de les places 
vacants convocades.

La comissió de selecció valorarà de ma-
nera global aquesta fase del concurs, tenint 
en compte el Projecte d’Inspecció presentat, 
les capacitats i competències mostrades per 
l’aspirant en la seva intervenció davant la 
comissió, i finalment l’adequació de l’aspirant 
al perfil professional preferent per ocupar una 
de les places vacants a la inspecció.

Aquesta fase del concurs es valorarà de 
0 a 20 punts.

Per superar aquesta primera fase els aspi-
rants hauran d’assolir una puntuació mínima 
de 10 punts.

4.2 Segona fase: valoració de mèrits.
Els aspirants no podran obtenir més de 10 

punts en aquesta segona fase.
La valoració de mèrits que hagin estat 

acreditats pels aspirants es fa d’acord amb 
el barem següent:

a) Trajectòria professional (màxim 3 
punts):

a.1) Per cada any d’experiència docent que 
superi els sis exigits com a requisit de participa-
ció. A aquests efectes, s’entén com experiència 
docent la prestació de serveis de docència 
directa amb l’alumnat d’un centre i les activitats 
desenvolupades per personal docent en serveis 
i programes educatius i en d’altres unitats de 
l’Administració educativa: 0,5 punts.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal)

Fotocòpia compulsada del nomenament 
corresponent amb les diligències de presa de 
possessió i de cessament, o bé certificat del/de 
la secretari/ària o del/de la cap de servei de 
personal dels serveis territorials corresponents 
i/o certificat del/de la secretari/ària del centre 
amb el vistiplau del/de la director/a.

En el cas d’experiència docent en centres 
privats caldrà aportar certificat del/de la direc-
tor/a amb el vistiplau de la inspecció.

a.2) Per cada any de servei en llocs de 
treball de l’Administració educativa de nivell 
26 o superior: 0,5 punts.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal).

Certificació del director de serveis.
a.3) Per cada any d’exercici de la funció ins-

pectora, en comissió de serveis: 0,75 punts.
Documents justificatius: (sempre que no 

constin al registre de personal).
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Certificació acreditativa de la Subdirecció 
General de la Inspecció, on consti la data de 
presa de possessió i de cessament.

a.4) Per pertànyer al cos de catedràtics 
d’ensenyaments secundaris; al cos de ca-
tedràtics d’escola oficial d’idiomes o al cos 
de catedràtics d’arts plàstiques i disseny: 2 
punts.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal).

Fotocòpia compulsada del títol administratiu 
o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari 
oficial, en què consti o se li reconegui pertànyer 
a algun dels cossos de catedràtics.

b) Exercici de càrrecs directius i de coordi-
nació (màxim 4 punts).

b.1) Per cada any d’exercici del càrrec de 
director/a de centres públics docents o de 
serveis educatius, amb avaluació positiva, quan 
aquesta hagi estat realitzada: 0,75 punts.

b.2) Per cada any d’exercici del càrrec de 
cap d’estudis, de coordinador/a pedagògic/a, 
de secretari/ària, d’administrador/a, de coor-
dinador/a d’una aula de formació d’adults o 
anàleg: 0,5 punts.

b.3) Per cada any de servei com a coordina-
dor de cicle en l’educació infantil, en l’educació 
primària o en l’educació secundària obligatòria, 
coordinador d’educació secundària obligatò-
ria, de batxillerat o de formació professional, 
coordinador d’ensenyaments inicials, bàsics, 
per a proves d’accés, d’ensenyament de com-
petències per a la societat de la informació, 
coordinador de riscos laborals, coordinador 
d’informàtica, coordinador de llengua i cohesió 
social, cap de departament didàctic, cap de 
seminari o anàlegs: 0,1 punt.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal).

Fotocòpia compulsada dels nomenaments 
corresponents amb les diligències de presa de 
possessió i de cessament o, si escau, certifica-
ció acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec 
durant el curs 2007-2008, o bé, certificat del/de 
la secretari/ària o cap del servei de personal dels 
serveis territorials corresponents, en el cas de 
l’apartat b.1, i certificació del/de la secretari/ària 
del centre amb el vistiplau del/de la director/a, 
en els casos b.2 i b.3.

Als efectes de comptabilitzar els anys 
d’exercici o de servei, seran valorats els 
mèrits perfeccionats fins a la finalització del 
curs 2007-2008.

Als efectes de poder baremar les fraccions 
inferiors a l’any, els punts pels anys d’experi-
ència indicats en els apartats a) i b) anteriors, 
es dividiran per dotze i s’aplicarà el resultat al 
nombre de mesos acreditats inferiors a l’any.

Un cop acumulats els mesos, no es tindran 
en compte les fraccions inferiors al mes. En el 
resultat de la divisió per dotze i en el càlcul per 
punts, es tindran en compte dos decimals.

c) Preparació científica i didàctica i d’altres 
mèrits (màxim 3 punts).

c.1) Per cada titulació universitària diferent 
a l’exigida per a l’ingrés al cos de la funció 
pública docent des del qual es concursa.

Per cada títol de doctor, de llicenciat, d’ar-
quitecte o enginyer: 1 punt.

Per cada títol de diplomat universitari o 
equivalent: 0,5 punts.

Per cada títol de màster o curs de postgrau 
universitari: 0,2 punts.

Documents justificatius: (sempre que no 
constin al registre de personal).

Fotocòpia compulsada del corresponent 
títol o, certificació acadèmica en la qual es 
faci constar que s’han cursat i superat totes 
les assignatures o crèdits corresponents al títol 
que es vol acreditar.

En el cas que no es disposi dels documents 
esmentats en el paràgraf anterior, es podrà 
aportar la certificació de l’abonament dels 
drets d’expedició d’aquests títols d’acord amb 
l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, 
de 13.7.1988).

c.2) Pel certificat d’aptitud d’escoles oficials 
d’idiomes: 0,5 punts.

Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada del diploma, certificat 

o títol corresponent.
c.3) Pel certificat D de la Junta Permanent 

de Català o pel certificat d’aptitud de la llen-
gua catalana de l’escola oficial d’idiomes o 
per altres certificats, diplomes, acreditacions 
o títols declarats equivalents per la Secretaria 
de Política Lingüística: 0,5 punts.

Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada del diploma, certificat 

o títol corresponent.
c.4) Pel títol professional de música i/o 

dansa: 0,5 punts.
Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada del diploma, certificat 

o títol corresponent.
c.5) Activitats de formació i recerca i pu-

blicacions.
c.5.1) Assistència a cursos.
Assistència a cursos de formació i perfeccio-

nament relacionats amb l’especialitat docent des 
de la què s’opta, o amb l’organització escolar, 
les noves tecnologies aplicades a l’educació, la 
didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de 
l’educació, convocats per les administracions 
públiques amb plenes competències educatives 
o per universitats, o activitats incloses al pla de 
formació permanent organitzades per entitats 
col·laboradores amb el Departament d’Educació 
a partir del curs 1989-1990, o activitats reco-
negudes pel Departament d’Educació:

Des de 30 hores i fins a 100 hores: 0,05 
punts.

A partir de 100 hores: 0,1 punts.
c.5.2) Per haver impartit cursos.
Per cada curs de formació i perfeccionament 

impartit, de les mateixes característiques que 
les indicades a l’apartat anterior:

Des de 30 hores i fins a 100 hores: 0,1 
punts.

A partir de 100 hores: 0,2 punts.
Documents justificatius dels apartats c.5.1) 

i c.5.2):
Certificació acreditativa expedida per l’or-

ganisme o centre corresponent, amb especi-
ficació de les hores de durada.

Als efectes dels apartats c.5.1) i c.5.2) es 
podran acumular els cursos no inferiors a 15 
hores que compleixin els requisits que s’es-
pecifiquen en aquests apartats.

c.5.3) Activitats de recerca i publicacions.
Per activitats de recerca i publicacions de ca-

ràcter pedagògic relacionades amb l’especialitat 
docent des de la què s’opta, o amb l’organització 
escolar, la direcció i gestió de centres, la inspec-
ció educativa, les noves tecnologies aplicades a 
l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la 
sociologia de l’educació: màxim 1 punt.

Documents justificatius:
Els exemplars corresponents, que poden 

ser els originals o les fotocòpies completes 

amb la compulsa com a mínim, de les pàgines 
acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si 
escau, de l’ISBN. Els exemplars també poden 
anar acompanyats d’un certificat de l’editorial 
on consti el nombre d’exemplars i que la seva 
difusió ha estat en llibreries comercials.

No caldrà el certificat corresponent quan 
la publicació l’hagi editat el Departament 
d’Educació.

No seran valorades les publicacions al-
legades per aquest apartat, on no hi figuri 
l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consig-
nar-lo en virtut del que disposa el Decret 
2984/1972, de 2 de novembre, així com 
aquelles en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions que només es 
donen en format electrònic, es presentarà un 
informe oficial en el qual l’organisme emissor 
certificarà que la publicació apareix en la base 
de dades bibliogràfica. En aquest document 
se n’indicarà la base de dades, el títol de la 
publicació, els autors, la revista, el volum, l’any 
i la pàgina inicial i la final.

Pel que fa als materials publicats en suports 
especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines 
web, etc., caldrà aportar la documentació im-
presa que pugui acompanyar aquests treballs 
de recerca i/o publicacions. Es podran valorar 
com a publicacions que només es donen en 
format electrònic, els treballs realitzats per en-
càrrec específic del Departament d’Educació. 
En aquest cas, l’informe oficial que es requereix 
per acreditar aquest mèrit són els certificats 
emesos per la direcció general que hagi fet el 
corresponent encàrrec. No es podran tenir en 
compte com a publicacions els treballs fets 
públics en webs personals o de centres.

—5 Procediment
Finalitzat el termini de presentació de sol-

licituds, la comissió de selecció comprovarà 
per a cada aspirant el compliment dels requisits 
de participació exigits a les bases d’aquesta 
convocatòria i publicarà la llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos. Els aspirants 
disposaran d’un termini de 48 hores per 
presentar possibles reclamacions a aquesta 
llista provisional.

Transcorregut aquest termini la comissió de 
selecció publicarà la llista definitiva d’aspirants 
admesos i exclosos i convocarà els aspirants 
admesos per a la realització de la primera fase 
de la convocatòria d’acord amb la base 4.1.

Finalizada la primera fase, la comissió de 
selecció publicarà la llista provisional dels 
aspirants que han superat aquesta fase del 
concurs i la valoració dels mèrits acreditats per 
aquests aspirants, segons la base 4.2 d’aques-
ta convocatòria. Els aspirants disposaran d’un 
termini de 48 hores per a la presentació de 
possibles reclamacions.

—6 Puntuació final dels aspirants
La puntuació final de cada aspirant serà la 

suma de les puntuacions assolides en cadas-
cuna de les fases del concurs.

Finalitzada la segona fase, i resoltes les 
possibles reclamacions, la comissió de selecció 
farà pública la llista d’aspirants ordenats de 
major a menor puntuació final.

En cas d’empat de les puntuacions finals, 
aquest es dirimirà atenent successivament els 
següents criteris:

Major puntuació assolida en la presentació 
i defensa del Projecte d’Inspecció (primera 
fase).
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Major puntuació assolida en la valoració de 
mèrits (segona fase).

Major puntuació assolida en cadascun dels 
apartats de valoració de mèrits de la segona 
fase, en l’ordre que aquests apareixen en les 
bases de la convocatòria.

—7 Selecció d’aspirants.
Els aspirants per ocupar llocs vacants a la 

Inspecció d’Educació en comissió de serveis, 
seran seleccionats seguint l’ordre de la llista ela-
borada per la comissió de selecció, de major a 
menor puntuació final, i tenint en compte l’ordre 
de preferència dels llocs vacants a la Inspecció 
Territorial i les especialitats de la Inspecció a 
les quals opten i que hagin fet constar en la 
seva sol·licitud de participació.

Els seleccionats seran nomenats Inspec-
tors/res accidentals, en comissió de serveis, 
i prendran possessió del lloc amb efectes 
des de la data que s’indiqui en la Resolució 
corresponent.

Amb aquesta finalitat la comissió de selecció 
elevarà la llista d’aspirants seleccionats a la Se-
cretaria General del Departament d’Educació 
qui emetrà la resolució definitiva del concurs. 
Aquesta resolució es farà pública en els taulers 
d’anuncis dels serveis territorials i dels serveis 
centrals del Departament d’Educació.

Els aspirants seleccionats en aquesta convo-
catòria i que hagin exercit les funcions d’Inspecció 
d’Educació, en comissió de serveis, seran avalu-
ats de la seva activitat com a inspectors/res al final 
del curs 2008-2009. Aquesta avaluació tindrà en 
compte els informes de valoració emesos pels 
corresponents: inspector/a en cap, inspector/a 
coordinador/a d’àrea i inspector/a que hagi estat 
assignat com a tutor/a a l’inspector nomenat en 
comissió de serveis.

—8 Recuperació de la documentació presen-
tada pels aspirants per justificar els mèrits

La recuperació de la documentació pre-
sentada pels aspirants per justificar els mèrits 
al·legats en el concurs, es podrà realitzar a 
partir de la publicació de la llista definitiva 
d’aspirants seleccionats, en el termini d’un 
mes i en hores d’oficina, en les dependències 
de la Subdirecció General de la Inspecció 
d’Educació (seu central del Departament 
d’Educació, av. Via Augusta, 202-226, 08021 
Barcelona, planta 5B).

Quan no hi hagi cap reclamació per part de 
cap aspirant i no s’hagi retirat la documentació 
en el termini assenyalat, s’entendrà que els 
aspirants renuncien a la seva recuperació. Un 
cop retirada la documentació, els aspirants no 
podran efectuar cap reclamació pel que fa a 
aquest aspecte.

—9 Llista d’expectativa per a la cobertura 
de vacants posteriors

Finalitzat aquest concurs de mèrits es 
confeccionarà una llista d’expectativa amb 
els aspirants que, no havent obtingut plaça, 
hagin superat la primera fase d’aquest concurs 
de mèrits, amb la finalitat d’utilitzar-la per tal 
de cobrir amb caràcter accidental futures 
vacants que puguin produir-se a la Inspecció 
d’Educació.

En ocasió de vacants produïdes al llarg del 
proper curs 2008-2009, aquests nous llocs 
vacants es cobriran amb aspirants que formin 
part de la llista d’expectativa, d’acord amb les 
necessitats pròpies del servei i tenint en compte 
l’ordre de prelació de la puntuació final obtinguda 

en el present concurs de mèrits, així com la 
preferència, manifestada pels interessats, d’ocu-
par llocs vacants en les diferents inspeccions 
territorials i especialitats de la Inspecció.

ANNEX 2

Quadre d’afinitats en grups de famílies pro-
fessionals.

Grup 1
FP activitats maritimopesqueres.
FP arts gràfiques.
FP comunicació, imatge i so.
FP edificació i obra civil.
FP electricitat i electrònica.
FP fabricació mecànica.
FP fusta i moble.
FP informàtica.
FP manteniment de vehicles autopropulsats.
FP manteniment i serveis a la producció.
FP tèxtil, confecció i pell.

Grup 2
FP activitats agràries.
FP activitats físiques i esportives.
FP imatge personal.
FP indústries alimentàries.
FP química.
FP sanitat.
FP serveis socioculturals i a la comunitat.
FP vidre i ceràmica.

Grup 3
FP administració.
FP comerç i màrqueting.
FP hoteleria i turisme.
FP Informàtica.
FP serveis socioculturals i a la comunitat.
(FP: família professional).

(08.185.123)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 1765/08).

—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: 1765/08.

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

ció de la instal·lació elèctrica de a planta baixa 
i primera de l’IES Gaudí de Reus (Baix Camp)

b) Termini d’execució: 3 mesos a comptar de 
la data de l’acta de comprovació de replanteig 
que s’ha d’efectuar en un termini màxim de 10 
dies des de la formalització del contracte.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total IVA inclòs: 238.223,16 euros
Import total IVA exclòs: 205.364,79 euros
IVA suportat: 16 %

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

(IVA exclòs).

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup: complet, 

categoria e.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 55 punts.
b) Incidència de l’execució de les obres 

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

c) Actuacions mediambientals: fins a 10 
punts.

d) Seguretat i salut: fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178
e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.

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

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

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

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC.

Es fa constar que si l’últim dia del termini és 
dissabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació que cal presentar: la 
que s’esmenta a la clàusula 9.4 del plec de 
clàusules administratives particulars.

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data 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’Educació-Serveis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 25 de juliol de 2008.
En cas que es presentin proposicions per 

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

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

Barcelona, 4 de juliol de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.184.176)
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ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.

Número d’expedient: 0340/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació 
d’espais i accessos 1a. planta del CEIP Prat 
de la Riba de Reus (Baix Camp).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 160.051,19 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5091, amb data 14 
de març de 2008.
Data d’adjudicació: 2 de maig de 2008.
Contractista: Gulinves, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 150.288,07 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0637/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de la 1a. fase de 
la instal·lació i paviment pati a l’IES Alt Penedès 
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 115.739,00 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5101, amb data 1 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 26 de maig de 2008.
Contractista: Gestió i Construcció Roig-Cres-
po, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 113.308,48 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0948/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de 2 mòduls prefabricats al CEIP Sa Forcanera 
de Blanes (Selva).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 103.197,61 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5105, amb data 7 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 21 de maig de 2008.
Contractista: Capdeferro Constructor, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 96.985,12 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1121/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 

Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de 2 mòduls prefabricats al CEIP de Dosrius 
(Maresme).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 105.208,81 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5117, amb data 23 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 21 de maig de 2008.
Contractista: Graiva, Obres i Serveis, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 89.427,49 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1212/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un 
mòdul prefabricat a l’IES Sant Esteve de Sant 
Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 63.039,57 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5121, amb data 29 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 26 de maig de 2008.
Contractista: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 56.300,64 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1213/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació de 
3 mòduls prefabricats al CEIP Cervelló de 
Cervelló (Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 183.548,56 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5121, amb data 29 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 28 de maig de 2008.
Contractista: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 157.227,70 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1217/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’un 
mòdul prefabricat i un mòdul de serveis al 
CEIP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 82.121,41 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5121, amb data 29 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 28 de maig de 2008.

Contractista: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 70.312,35 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1218/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de 2 mòduls prefabricats a l’IES Montornès de 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 131.411,34 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5121, amb data 29 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 26 de maig de 2008.
Contractista: Gestió i Construcció Roig 
Crespo, SL
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 115.379,16 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 25 de juny de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.177.190)

RESOLUCIÓ EDU/2171/2008, de 3 de juliol, 
de modificació de la Resolució EDU/1715/2008, 
de 2 de juny, per la qual es nomenen els tri-
bunals que han de jutjar els procediments 
selectius per a la provisió de places de fun-
cionaris docents.

Atès que a l ’annex de la Resolució 
EDU/1715/2008 de 2 de juny, per la qual es 
nomenen els tribunals de han de jutjar els pro-
cediments selectius per a la provisió de places 
de funcionaris docents (DOGC núm. 5147, de 
6.6.2008), s’han observat incorreccions relati-
ves a nomenaments de membres de tribunals, 
cal fer les consegüents modificacions.

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

Resolc:

—1 Deixar sense efecte els següents nome-
naments dels membres de tribunals:

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT 
SECUNDARI

Especialitat: formació i orientació laboral.
Tribunal suplent número: 04.
Presidenta: M. Dolors Crivillers Vilamala.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS 
D’IDIOMES

Especialitat: àrab EOI.
Tribunal titular número: 01.
President: Violeta Nogueira Sanchez.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS 
D’IDIOMES

Especialitat: àrab EOI.
Tribunal suplent número: 01.
President: Joan Gumbert Ribot.
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—2 Nomenar els següents membres de 
tribunals:

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS 
D’IDIOMES

Especialitat: àrab EOI.
Tribunal titular número: 01.
President: Joan Gumbert Ribot.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS 
D’IDIOMES

Especialitat: àrab EOI.
Tribunal suplent número: 01.
Presidenta: Violeta Nogueira Sanchez.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS 
D’IDIOMES

Especialitat: francès EOI.
Tribunal titular número: 02.
Vocal: Xavier Pascual Calvo.

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS 
D’IDIOMES

Especialitat: anglès.
Tribunal titular número: 8.
Vocal: Maria Cinta Santos Monllau.

COS DE MESTRES

Especialitat: educació primària, educació 
física.
Tribunal titular número: 02.
Vocal: Montserrat Corominas Griera.

COS DE MESTRES

Especialitat: educació primària.
Tribunal titular número: 01.
Vocal: Àngels Boada Narbona.

Barcelona, 3 de juliol de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.185.127)

RESOLUCIÓ EDU/2172/2008, de 3 de juny, de 
modificació de la Resolució EDU/3679/2007, 
de 3 de desembre, de convocatòria pública 
d’accés als cossos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari, d’arts plàstiques i d’escoles 
oficials d’idiomes.

Per la Resolució EDU/3679/2007, de 3 
desembre, es va fer pública la convocatòria 
d’accés als cossos de catedràtics d’ensenya-
ment secundari, d’arts plàstiques i d’escoles 
oficials d’idiomes (DOGC núm. 5027, de 
12.12.2007).

Atès que és necessari fer algunes modifi-
cacions a la base 7 de la dita Resolució de 
convocatòria, que correspon a la selecció 
dels aspirants per a l’accés als cossos de 
catedràtics,

Resolc:

—1 Modificar la base 7.1.1, a partir del 
paràgraf cinquè, que queda redactada de la 
següent manera:

“La Direcció General de Recursos del Sis-
tema Educatiu farà pública la resolució per la 
qual s’exposen per a cada cos de catedràtics 

les llistes provisionals dels aspirants selecci-
onats i no seleccionats, on constaran per a 
cada aspirant les puntuacions de tots el mèrits 
desglossats en apartats i subapartats.

”Aquestes llistes es podran consultar de ma-
nera individual i col·lectiva a la pàgina d’Internet 
del Departament d’Educació: http://www.gen-
cat.net/educacio/profe/catedratics.htm.

”La Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu obrirà un termini de set 
dies naturals a comptar de l’endemà de la 
publicació d’aquestes llistes per a la pre-
sentació de reclamacions per a possibles 
errors davant de la mateixa Direcció General. 
Aquestes reclamacions només es podran 
presentar de manera telemàtica mitjançant 
el mateix procediment que els ha permès 
fer la consulta de la llista.”

—2 Modificar la base 7.2, segon i tercer 
paràgrafs, que queden redactats de la manera 
següent:

“El Departament d’Educació publicarà al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
la resolució que farà pública, per a cada 
cos de catedràtics, la llista única d’aspirants 
seleccionats, ordenada segons la puntuació 
total del barem.

”A efectes informatius es podran consultar 
a la pàgina d’Internet del Departament d’Edu-
cació http://www.gencat.net/educacio/profe/
catedratics.htm les llistes dels aspirants selec-
cionats i no seleccionats, on constaran per a 
cada aspirant les puntuacions de tots el mèrits 
desglossats en apartats i subapartats.”

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 publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 
29/1998 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la publicació en el 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.

Barcelona, 3 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.184.149)

RESOLUCIÓ EDU/2174/2008, de 16 de juny, 
per la qual s’autoritza el canvi de titular del cen-
tre docent privat Sant Josep, de Tordera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
de la Fundació Privada Educativa Vedruna-
Girona, en petició de canvi de titularitat del 
centre docent privat Sant Josep, de Tordera, 
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titular del centre 
docent privat Sant Josep, de Tordera, codi 
08030509, amb efectes a partir del primer 
dia del mes següent al de la seva publicació 
al DOGC.

Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació Privada Educativa Vedruna-
Girona.
NIF: G17896580.

—2 El nou titular se subroga en totes les obli-
gacions i els drets del concert educatiu subscrit 
amb el titular anterior. En conseqüència, el 
corresponent Servei Territorial del Departament 
d’Educació efectuarà els tràmits necessaris 
per incloure les modificacions escaients en els 
documents administratius corresponents.

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

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

Mataró, 16 de juny de 2008

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

Josep Maria Fernández i Corominas
Director dels Serveis Territorials  
al Maresme-Vallès Oriental

(08.168.178)

RESOLUCIÓ EDU/2175/2008, de 19 de 
juny, per la qual s’autoritza el canvi de titular 
del centre d’educació infantil Àngel Custodio, 
de Tordera.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 
Departament d’Educació pel representant de la 
Fundació Privada Educativa Vedruna-Girona, en 
petició de canvi de titularitat del centre d’educació 
infantil de primer cicle Àngel Custodio, de Tordera, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment per part del nou titular dels 
requisits exigits per la normativa d’aplicació, en 
concret, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; 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 tramitat l’expedient conforme al 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats,
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Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titular del centre 
d’educació infantil Àngel Custodio, de Tordera, 
codi 08053996.

Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació Privada Educativa Vedruna-
Girona.
NIF: G17896580.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al 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.

Mataró, 19 de juny de 2008

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

Josep Maria Fernández i Corominas
Director dels Serveis Territorials  
al Maresme-Vallès Oriental

(08.170.009)

RESOLUCIÓ EDU/2176/2008, de 19 de 
juny, per la qual s’autoritza l’obertura del 
centre d’educació infantil El Primer Pas 2, 
d’Esparreguera.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle, presentada pel promotor, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació; el Reial decret 1004/1991, 
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits 
mínims dels centres que imparteixin ensenya-
ments de règim general no universitaris, 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’educa-
ció infantil El Primer Pas 2, d’Esparreguera, en 
els termes següents:

Comarca: Baix Llobregat.
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esparreguera.
Codi: 08064416.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: El Primer Pas 2.
Adreça: c. Balmes, 22.
Titular: Llar d’infants El Primer Pas, SL.
NIF: B62337183.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle:
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs 

escolars.

A aquest centre li són d’aplicació les previ-
sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres.

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

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

Sant Feliu de Llobregat, 19 de juny de 2008

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

Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials 
al Baix Llobregat-Anoia

(08.171.005)

EDICTE de 2 de juliol de 2008, pel qual se sotmet 
a informació pública el Projecte d’ordre per la qual 
es determinen el procediment i els documents i 
requisits formals del procés d’avaluació i diversos 
aspectes organitzatius del batxillerat.

El Departament d’Educació està tramitant el 
projecte d’ordre per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals 
del procés d’avaluació i diversos aspectes 
organitzatius del batxillerat

Amb la finalitat de donar participació als 
ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest 
projecte, es sotmet a informació pública, durant 
el termini de 20 dies hàbils, comptadors des 
de l’endemà de la data de publicació d’aquest 
Edicte al DOGC, d’acord amb el que disposa 
l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’Organització procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

El projecte es troba disponible, en hores 
d’oficina, a la seu central del Departament 
d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 
Barcelona) i als seus serveis territorials de 
Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004 
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp, 
15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia, 
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de 

Llobregat); Maresme-Vallès Oriental, (Santa Rita, 
1, edifici Cafè de Mar, 08301 Mataró); Vallès 
Occidental, (Marquès de Comillas, 67-69, 08202 
Sabadell); Tarragona (Sant Francesc, 7, 43003 
Tarragona); Terres de l’Ebre (c. Providència 5-9, 
43500, Tortosa), Lleida (Pica d’estats, 2, 25003 
Lleida), i a Girona (Ultònia, 13, 17002 Girona),o 
bé consultant la pàgina web del Departament 
d’Educació (http://www.gencat.cat/educació), 
per tal que els interessats el puguin examinar 
i formular-hi les al·legacions que considerin 
oportunes.

Barcelona, 2 de juliol de 2008

M. Dolors Rius Benito
Secretària general

(08.184.100)

EDICTE de 4 de juliol de 2008, pel qual es 
notifica la Resolució de 2 d’abril de 2008, 
per la qual s’incoa expedient disciplinari a la 
senyora Maria Luisa Díaz Movilla.

Atès que no ha estat possible practicar 
la notificació de la Resolució de 2 d’abril de 
2008, de la secretària general del Departament 
d’Educació, per la qual s’incoa expedient disci-
plinari a la senyora Maria Luisa Díaz Movilla, NIF 
034591815E, funcionària del cos de professors 
d’ensenyament secundari de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, es notifica a la 
persona interessada que, en aplicació del que 
disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, la Resolució d’incoació és a la seva dis-
posició a les oficines de la Inspecció de Serveis 
del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, Via Augusta, 202-226, planta 
5B, 08021 Barcelona, de dilluns a divendres en 
horari d’oficina, i que se la cita perquè el primer 
dia hàbil, ultrapassades 48 hores després de 
la publicació del present edicte al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, comparegui a 
les 12 hores, a la planta 5B de la Via Augusta, 
núm. 202, 08021 Barcelona, a fi de prendre-li 
declaració en relació amb l’expedient discipli-
nari, núm. G410-07-080, que es notifica pel 
present edicte.

Barcelona, 4 de juliol de 2008

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(08.186.148)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.
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Número d’expedient: 0509/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de la 1ª fase 
adequació sanitaris i dutxes a l’IES Santa 
Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 107.201,46 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5091, amb data 14 
de març de 2008.
Data d’adjudicació: 10 de juny de 2008.
Contractista: Mrunner, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 86.749,18 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 0657/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació sala 
multiservei i instal.lació ascensor al CEE Jeroni 
de Moragas de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 265.176,15 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5093, amb data 18 
de març de 2008.
Data d’adjudicació: 9 de juny de 2008.
Contractista: Mrunner, SL.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 212.389,16 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 2 de juliol de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.185.007)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses 
adjudicacions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
mitjançant aquest anunci es fan públiques les 

següents adjudicacions definitives referents als 
expedients de contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.

Número d’expedient: 1161/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de mòduls prefabricats al CEIP Nou Mas 
Prunell, de Girona.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 69.885,02 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 6 de juny de 2008.
Contractista: Construccions i Rehabilitacions 
Caiba, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 69.291,00 euros, IVA 
inclòs.

Número d’expedient: 1143/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: 
Departament d’Educació. Servei de Contrac-
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura 
de 2 mòduls prefabricats al CEIP Poble Nou 
de Pineda de Mar (Maresme).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 174.064,11 
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28 
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 6 de juny de 2008.
Contractista: Incunart, SA.
Nacionalitat del Contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 157.861,32 euros, IVA 
inclòs.

Barcelona, 30 de juny de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.182.132)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2008, de modifi-
cació de la Resolució de 5 de desembre de 2007, 

per la qual s’atorguen els ajuts al professorat i al 
personal laboral dels centres educatius públics 
del Departament d’Educació que desenvolupen 
tasques d’atenció a l’alumnat i que han participat 
en activitats educatives amb l’alumnat, les quals 
s’han fet fora dels centres durant el curs escolar 
2005-2006 

Per la Resolució de 5 de desembre de 
2007, el director general de Recursos del 
Sistema Educatiu (Full de disposicions i Actes 
Administratius del Departament d’Educació, 
núm. 1167) va atorgar i denegar la con-
cessió dels ajuts sol·licitats a les persones 
que s’indiquen a l’annex de la Resolució 
esmentada.

Vist l’informe de proposta de la Resolució 
de la subdirectora general de Seguretat i Salut, 
de data 20 de juny de 2008, dels recursos de 
reposició i reclamacions interposats contra 
l’esmentada Resolució de 5 de desembre 
de 2007. 

Atès el que disposen els articles 105.2 i el 
117 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

—1 Modificar l’annex de la Resolució de 5 de 
desembre de 2007, en el sentit que s’especifica 
a l’annex d’aquesta disposició.

—2 Destinar un import de 2.653,04 eu-
ros a càrrec de la partida pressupostària 
D/231000100/4210 del pressupost per a 
l’any 2008.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu corresponent, en el 
termini de dos mesos a comptar a partir de 
l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, segons el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa. Així mateix, les persones 
interessades poden interposar qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol 2008 

Ernest Maragall i Mira
Conseller del Departament d’Educació 

ANNEX

Resolució definitiva de les sol·licituds d’ajuts per les activitats que s’han fet fora dels centres docents públics del Departament d’Educació durant 
el curs 2005-2006.

  Total ajuts  
NIF Cognoms i nom Data sortida Nombre import Motiu de denegació

On diu:
038151799C Alegre Oller, Anna M. .....................................30.05.2006   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat 

     és posterior a la de la sortida.

Ha de dir:
038151799C Alegre Oller, Anna M. .....................................30.05.2006 1 51,02      
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  Total ajuts  
NIF Cognoms i nom Data sortida Nombre import Motiu de denegació

On diu:
036958577S Argenté Garcia, Victoria .................................30.05.2006   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat 
     és posterior a la de la sortida.

Ha de dir:
036958577S Argenté Garcia, Victoria .................................30.05.2006 1 51,02   

On diu:
018877984K Beltran Centelles, Pilar ...................................15.06.2006   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat 
     és posterior a la de la sortida.

Ha de dir:
018877984K Beltran Centelles, Pilar ...................................15.06.2006 2 102,04

On diu:
040912538T Boix Fontanet, Maria ......................................02.05.2006   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat 
     és posterior a la de la sortida.

Ha de dir:
040912538T Boix Fontanet, Maria ......................................02.05.2006 1 51,02

On diu:
040876733Y Borrell Noguero, M. Esther .............................29.05.2006   Manca el nombre d’ajuts.

Ha de dir:
040876733Y Borrell Noguero, M. Esther .............................29.05.2006 4 204,08 

Després d’
On diu:
038780871L Canet Punsola, Montserrat.............................22.03.2006 2 102,04      

Ha de dir:
039343369Y Canet Serra, Sara ..........................................15.02.2006   El NIF que consta a la sol·licitud no és el
  14.03.2006   de la sol·licitant.
  12.06.2006   No compleix els requisits exigits a la base
     específica 4.4 de la convocatòria.

On diu:
039845926J Civit Conde, Jaume........................................14.03.2006   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat
     és posterior a la de la sortida. 
     La data d’aprovació del Consell Escolar
     és incorrecta.

Ha de dir:
039845926J Civit Conde, Jaume........................................14.03.2006 12 612,24

On diu:
078056330B Codony Palomeras, Jorge ..............................01.03.2006   Manca la data d’aprovació del 
     Consell Escolar.

Ha de dir:
078056330B Codony Palomeras, Jorge ..............................01.03.2006 2 102,04

On diu:
046231114X Farre Carol, Estel............................................15.06.2006   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat 
     és posterior a la de la sortida.

Ha de dir:
046231114X Farre Carol, Estel............................................15.06.2006 2 102,04

On diu:
052427835W Forns Fuste, Maite .........................................23.11.2005   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat 
     és posterior a la de la sortida. 

Ha de dir:
052427835W Forns Fuste, Maite .........................................23.11.2005   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat
     és posterior a la sortida. 
     No compleix els requisits exigits a les bases
     específiques 4.4 i 6 de la convocatòria.

On diu:
038453123K Martinez San Saturnino, Inmaculada ..............02.05.2006   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat 
     és posterior a la de la sortida.

Ha de dir:
038453123K Martinez San Saturnino, Inmaculada ..............02.05.2006 1 51,02

On diu:
036911295K Moldes Barba, Montserrat..............................02.05.2006   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat
     és posterior a la de la sortida.

Ha de dir:
036911295K Moldes Barba, Montserrat..............................02.05.2006 1 51,02
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  Total ajuts  
NIF Cognoms i nom Data sortida Nombre import Motiu de denegació

Després d’
On diu:
035009998L Montilla Mejias, Ascension .............................08.03.2006 2 102,04  

Ha de dir:
017988741G Montiu Montanuy, Noeli ..................................20.03.2006 1 51,02

Després d’
On diu:
018015071E Morancho Larruy, Ana Ma. .............................25.01.2006 2 102,04

Ha de dir:
020024319J Morant Cardona, Eva Maria ...........................02.05.2006 2 102,04  

On diu:
036958708P Parera Sierra, Marta .......................................15.05.2006   La data d’aprovació del Consell Escolar 
     és incorrecta.

Ha de dir:
036958708P Parera Sierra, Marta .......................................15.05.2006 2 102,04

On diu:
043704764A Pifarre Torres, Pere .........................................05.03.2006   Manca el número d’acta d’aprovació
     de l’activitat.

Ha de dir:
043704764A Pifarre Torres, Pere .........................................05.03.2006 6 306,12

On diu:
040855673Z Prats Palau, Dolores.......................................06.03.2006   Manca la signatura de la sol·licitant.

Ha de dir:
040855673Z Prats Palau, Dolores.......................................06.03.2006 2 102,04 

On diu:
077730413G Rossinyol Rossinyol, Francesc .......................01.03.2006   Manca la data d’aprovació
     del Consell Escolar.

Ha de dir:
077730413G Rossinyol Rossinyol, Francesc .......................01.03.2006 2 102,04

On diu:
040501371G Sague Llensa, Remei .....................................02.05.2006   La data d’aprovació del Consell
     Escolar és incorrecta.

Ha de dir:
040501371G Sague Llensa, Remei .....................................02.05.2006 1 51,02

On diu:
033945619B Segales Masmitja, Montserrat ........................02.03.2006   Manca la data d’aprovació
     del Consell Escolar.

Ha de dir:
033945619B Segales Masmitja, Montserrat ........................02.03.2006 2 102,04

On diu:
039340937N Segura Balcells, Maria Carme ........................12.06.2006 2 102,04   
  14.03.2006 2 102,04   
  15.02.2006 2 102,04   

Ha de dir:
039340937N Segura Balcells, Maria Carme ........................15.02.2006 2 102,04 Activitats no fetes per la interessada.

On diu:
051835901L Sendino Fernandez, Paula .............................17.05.2006   La data d’aprovació del Consell
     Escolar és incorrecta.

Ha de dir:
051835901L Sendino Fernandez, Paula .............................17.05.2006 2 102,04

On diu:
033952921E Tió Codina, Margarita .....................................01.03.2006   Manca la data d’aprovació
     del Consell Escolar.

Ha de dir:
033952921E Tió Codina, Margarita .....................................01.03.2006 2 102,04

On diu: 
019824892L Vicente Marti, Eduardo ...................................17.05.2006   Manca especificar l’activitat.
     La data d’aprovació del Consell Escolar 
     és incorrecta.

Ha de dir:
019824892L Vicente Marti, Eduardo ...................................17.05.2006 2 102,04
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RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2008, de la Di-
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats, per la qual es fa pública 
la relació de centres educatius del Departament 
d’Educació seleccionats per al desenvolupament 
de programes de formació professional ocupa-
cional durant l’any 2008.

Mitjançant la Resolució de 3 d’abril de 2008, 
es va convocar concurs per a la selecció de 
centres educatius dependents del Departament 
d’Educació per al desenvolupament de pro-
grames de formació professional ocupacional 
durant l’any 2008 (Full de Disposicions i Actes 
Administratius del Departament d’Educació 
núm. 1184, d’abril de 2008).

La base reguladora vuitena de la con-
vocatòria preveu que el director general  
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats resoldrà la convocatòria, un 
cop vista la proposta de les comissions 
territorials de formació professional, i també 
preveu que es publicarà al Full de Disposici-
ons i Actes Administratius del Departament 

d’Educació la resolució que aprovi els pro-
jectes seleccionats.

Per tot això,

Resolc:

1. Aprovar els projectes seleccionats dels 
programes de formació professional ocupa-
cional, corresponents als centres educatius 
dependents del Departament d’Educació, que 
es poden desenvolupar durant l’any 2008.

2. Establir que l‘inici dels cursos estarà 
condicionat a la inscripció de 14 persones, les 
quals hauran de complir el requisit d’estar en 
atur com a demandants d’ocupació. 

3. Regular que la Direcció General d’Ense-
nyaments Professionals, Artístics i Especialit-
zats comunicarà als centres les dates a partir 
de les quals es podran iniciar aquests cursos. 
En qualsevol cas, la data límit per iniciar-los és 
el 28 de novembre de 2008, i s’han de finalitzar 
abans del 30 de juny de 2009.

4. Establir que els centres seleccionats 
s’han d’adequar a la normativa vigent rela-
tiva a la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació professional 
ocupacional.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar un recurs d’alçada davant 
el conseller d’Educació, en el termini d’un 
mes a comptar a partir de l’endemà de la 
seva publicació al Full de Disposicions i Actes 
Administratiu d’Educació, segons el que dispo-
sen 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, 26 de juny de 2008

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

Codi Nom del centre i nom del curs:

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA-CIUTAT

08013101 IES Joan d’Àustria
 Dissenyador/a web i multimèdia

08013275 IES Escola del Treball
 Disseny modificació de plànols en 2D i 3D
 Operador/a de maquinària de control numèric per a 

indústrIES de la fusta
 Electromecànic/a de manteniment
 Tècnic/a auxiliar en disseny industrial
 Preparador/a programador/a de màquines eina amb 

CNC
 Analista físico-químic/a i instrumental
 Delineant de construcció / CAD
 Monitor/a esportiu/iva
 Soldador/a d’estructures metàl·liques lleugeres
 Socorrista aquàtic/a

08013329 Escola Llotja
 Tècnic/a auxiliar en disseny d’interiors
 Tècnic/a auxiliar en disseny industrial

08013469 IES Rambla Prim
 Electricista d’edificis

Codi Nom del centre i nom del curs:

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè
 Manteniment d’estructures metàl·liques
 Mecànic/a de vehicles pesants
 Tècnic/a de so
 “Electronicista” bàsic d’edificis
 Instal·lador/a d’equips i sistemes  

de comunicació
 Tècnic/a en sistemes microinformàtics

08034138 IES Poble Nou
 Aplicacions informàtiques de gestió

08044053 IES Salvador Seguí
 Protètic/a dental
 Esteticista
 Higienista dental
 Estilista

08044934 IES Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona

 Ajundant/a de cuina
 Llencer/a, bugader/a i planxador/a

08052700 IES Vall d’Hebrón
 Monitor/a esportiu/iva

  Total ajuts  
NIF Cognoms i nom Data sortida Nombre import Motiu de denegació

On diu:
052213398V Vidal Lopez, Maria Teresa ..............................23.11.2005   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat
     és posterior a la de la sortida.

Ha de dir:
052213398V Vidal Lopez, Maria Teresa ..............................23.11.2005   La data de l’acta d’aprovació de l’activitat
     és posterior a la de la sortida.
     No compleix els requisits exigits a les bases
     específiques 4.4 i 6 de la convocatòria.

On diu:
039322417F Vilarrasa Parcerisa, Jose ................................23.05.2006   Activitat feta fora del període de
     la convocatòria.

Ha de dir:
039322417F Vilarrasa Parcerisa, Jose ................................23.05.2006 1 51,02 
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Codi Nom del centre i nom del curs:

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA-II COMARQUES

08020462 IES Lacetània
 Preparador/a programador/a de màquines eina amb 

CNC
 Preparador/a programador/a de màquines eina amb 

CNC
 Preparador/a programador/a de màquines eina amb 

CNC
 Electromecànic/a de manteniment

08031022 IES Vic
 Agent comercial

08043693 IES Joaquim Mir
 Administratiu/iva comptable

08045471 IES Pompeu Fabra
 Mecànic/a de manteniment
 Xapista pintor/a de vehicles

08045604 IES Enric Borràs
 Maquillador/a

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-ANOIA

08016781 IES Esteve Terradas i Illa
 Administrador/a de servidors i pàgines web
 Torner/a fresador/a
 Impressor/a de serigrafia

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
 Tècnic/a auxiliar en disseny d’interiors

08043681 IES Marianao
 Administrador/a de servidors i pàgines web
 Tècnic/a en prototips

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL

08024893 IES Castellarnau
 Xapista pintor/a de vehicles
 Mecànic/a de vehicles de dues i tres rodes
 Auxiliar de farmàcia
 Tècnic/a en diagnosi de vehicles

08030339 IES Terrassa
 Administratiu/iva comercial
 Anglès: atenció al públic

08034059 IES Nicolau Copèrnic
 Administrador/a de xarxes

08044533 IES La Ferreria
 Auxiliar infermeria en geriatria

08044624 IES Sabadell
 Administrador/a de servidors i pàgines web

08046724 IES Montserrat Roig
 Cuidador/a de persones discapacitades físiques i 

psíquiques

08053224 IES Les Termes
 Aplicacions informàtiques de gestió

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA

17003318 IES Sant Feliu de Guíxols
 Esteticista

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà
 Soldador/a d’estructures metàl·liques lleugeres

Codi Nom del centre i nom del curs:

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

25002799 IES La Caparrella
 Xapista pintor/a de vehicles
 Tècnic/a en diagnosi de vehicles

25003202 IES Mollerussa
 Operador/a de grua torre

25005685 IES La Segarra
 Empleat/ada d’oficina

25006291 IES Hug Roger III
 Monitor/a esportiu/iva

25006495 IES Josep Lladonosa
 Programador/a de llenguatges estructurats

25006720 IES Hoteleria i Turisme de Lleida

 Sommelier

25006732 IES Torrevicens
 Tècnic/a en dietètica i nutrició

SERVEIS TERRITORIALS: MARESME I VALLèS ORIENTAL

08021594 IES Mollet
 Electricista industrial
 Delineant de construcció / CAD

08043644 IES Carles Vallbona
 Informàtica de l’usuari/ària
 Administrador/a de servidors i pàgines web

08046748 IES Thos i Codina
 Administrador/a de servidors i pàgines web

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

43002570 IES Gaudí
 Cuidador/a de persones discapacitades físiques i 

psíquiques

43003653 IES Comte de Rius
 Tècnic/a en automatismes amb control programable
 Electromecànic/a de manteniment

43004611 IES Jaume Huguet
 Electricista de manteniment
 Administratiu/iva comercial

43006630 IES Pere Martell
 Tècnic/a de so

43007038 IES Escola d’Hoteleria i Turisme Cambrils
 Cuiner/a
 Sommelier

43007385 IES Horticultura i Jardineria de Reus
 Jardiner/a

43009722 IES Cal·lipolis
 Maquillador/a
 Tècnic/a en transport sanitari

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE

43004441 IES de l’Ebre
 Tècnic/a en sistemes microinformàtics
 Preparador/a programador/a de màquines eina amb CNC
 Zelador/a sanitari

43006101 IES Montsià
 Administratiu/iva comercial
 Administrador/a de base de dade


