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Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre docent privat Garbí, d’Esplugues de Llobregat, en petició de modificació de la capacitat, es va instruir l’expedient
corresponent.

RESOLUCIÓ EDU/2226/2008, de 3 de juliol,
per la qual s’autoritza l’Institut d’Educació
Secundària Obert de Catalunya a dur a terme
el curs de preparació de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional de
grau superior.
Mitjançant la Resolució EDU/2064/2006,
de 9 de juny, es va regular, amb caràcter
experimental, el curs de preparació de la
prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior per al curs
2006-2007.
Mitjançant la Resolució EDU/1025/2007,
de 3 d’abril, s’ha perllongat, per al curs
acadèmic 2007-2008, l’oferta d’aquest curs
de preparació de la prova d’accés als cicles
formatius de formació professional de grau
superior. L’Institut d’Educació Secundària
Obert de Catalunya ha estat un dels centres
que l’han impartit.
El curs de preparació de la prova d’accés
als cicles formatius de formació professional
de grau superior impartit per l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya ha tingut
una acollida favorable i ha posat de manifest
l’existència d’una demanda suficient d’aquesta
informació.
Per tot això,
Resolc:
Article únic
Autoritzar l’Institut d’Educació Secundària
Obert de Catalunya, codi 08045203, a dur a
terme el curs de preparació de la prova d’accés
als cicles formatius de formació professional
de grau superior amb efectes des de l’inici del
curs acadèmic 2008-2009.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades hi poden interposar recurs d’alçada

Sant Feliu de Llobregat, 23 de juny de 2008
p. d.

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

Barcelona, 3 de juliol de 2008
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats
(08.183.104)

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixin ensenyaments de règim general
no universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:
—1 Modificar l’autorització d’obertura del
centre docent privat Garbí, codi 08017025,
d’Esplugues de Llobregat, per modificació de
la capacitat, en els termes següents:
Capacitat que es disminueix:
Educació primària: de 300 a 282 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: de 12 a 8
unitats i de 360 a 236 llocs escolars.
Batxillerat: disminució de 140 a 103 llocs
escolars.
Capacitat que s’amplia:
Educació infantil de segon cicle: de 6 a 9
unitats i de 150 a 225 llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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.
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Annex
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 9 unitats
amb capacitat per a 225 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat
per a 282 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 236 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per
a 103 llocs escolars en les modalitats de
ciències i tecnologia, i d’humanitats i ciències socials.
Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció: 4 unitats amb capacitat per a 140 llocs
escolars en les modalitats de ciències de la
naturalesa i la salut, d’humanitats i ciències
socials, i de tecnologia.
(08.175.007)

RESOLUCIÓ EDU/2228/2008, de 23 de
juny, per la qual s’autoritza el canvi de titular
del centre docent privat La Miranda, de Sant
Just Desvern.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
al Departament d’Educació pel representant
de Miran, SA, en petició de canvi de titularitat del centre docent privat La Miranda, de
Sant Just Desvern, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment per part del nou
titular dels requisits exigits per la normativa
d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar el canvi de titular del centre docent privat La Miranda, de Sant Just Desvern,
codi 08026828.
Les dades del nou titular són:
Nom: Miran, SA.
NIF: A08449506.
—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
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règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Sant Feliu de Llobregat, 23 de juny de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia
(08.175.009)

RESOLUCIÓ EDU/2229/2008, de 7 de juliol,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent estranger
Collège Français de Reus, de Reus.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
als corresponents serveis territorials del Departament d’Educació pel titular del centre
docent estranger Collège Français de Reus,
de Reus, en petició d’ampliació d’una segona
aula de petite section, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, i el Reial decret
806/1993, de 28 de maig, sobre el règim de
centres docents estrangers a Espanya, i vista
la comunicació favorable a la petició formulada,
emesa per l’inspecteur d’académie conseiller
culturel adjoint de l’ambaixada de França a
Espanya,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent estranger Collège Français de Reus, de Reus, amb codi
43006991, consistent en l’ampliació d’una
segona aula de petite section a ubicar a
l’edifici destinat a maternelle. Aquesta autorització té caràcter transitori fins que finalitzin
les obres d’un nou edifici, l’acabament de les
quals està previst a la fi del curs 2008-2009,
data en què finalitzarà la vigència d’aquesta
autorització.
—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.
Barcelona, 7 de juliol de 2008
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(08.186.004)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDU/1715/2008, de 2 de juny, per la qual es
nomenen els tribunals que han de jutjar els
procediments selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents (DOGC núm.
5147, pàg. 43741, de 6.6.2008).

A la pàgina 43797, on diu:
“Especialitat: Tècniques de gravat i estampació”,
ha de dir:
“Especialitats: Tècniques de gravat i estampació-Tècniques del metall”.

Havent observat errades a la Resolució
esmentada, tramesa al DOGC i publicada al
número 5147, pàg. 43741, de 6.6.2008, se’n
detallen les oportunes correccions:

Barcelona, 9 de juliol de 2008

A la pàgina 43776, on diu:
“Especialitat: Navegació i instal·lacions
marines”,
ha de dir:
“Especialitats: Navegació i instal·lacions
marines-Processos de cultiu aqüícola”.

(08.189.092)

A la pàgina 43783, on diu:
“Especialitat: Laboratori”,
ha de dir:
“Especialitats: Laboratori-Operacions de
processos”.
A la pàgina 43783, on diu:
“Especialitat: Màquines, serveis i producció”,
ha de dir:
“Especialitats: Màquines, serveis i produccióMecanització i manteniment de màquines”.
A la pàgina 43784, on diu:
“Especialitat: Mecanització i manteniment
de màquines”,
ha de dir:
“Especialitats: Mecanització i manteniment
de màquines-Soldadures”.
A la pàgina 43784, on diu:
“Especialitat: Oficina de projectes de construcció”,
ha de dir:
“Especialitats: Oficina de projectes de
construcció-Oficina de projectes de fabricació
mecànica”.
A la pàgina 43795, on diu:
“Especialitat: Cons. i rest. de materials
arqueològics”,
ha de dir:
“Especialitats: Conservació i restauració
de materials arqueològics-Conservació i restauració d’obres escultòriques-Conservació
i restauració d’obra pictòrica-Conservació i
restauració de document gràfic-Volum”.
A la pàgina 43795, on diu:
“Especialitat: Disseny d’interiors”,
ha de dir:
“Especialitats: Disseny d’interiors-Disseny de
producte-Materials i tecnologia: disseny”.
A la pàgina 43795, on diu:
“Especialitat: Fotografia”,
ha de dir:
“Especialitats: Fotografia-Mitjans audiovisuals-Mitjans informàtics”.
A la pàgina 43796, on diu:
“Especialitat: Història de l’art”,
ha de dir:
“Especialitats: Història de l’art-Organització
industrial i legislació”.
A la pàgina 43796, on diu:
“Especialitat: Modelisme i maquetisme”,
ha de dir:
“Especialitats: Modelisme i maquetismeTècniques murals-Tècniques tèxtils”.
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M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ORDRE EDU/345/2008, de 8 de juliol, de
convocatòria del XIVè Premi Pere Calders de
Literatura Catalana.
El Departament d’Educació impulsa la creació literària en llengua catalana per part dels
docents, mitjançant la convocatòria anual del
Premi Pere Calders de Literatura Catalana.
Tot i que la professionalització dels escriptors
i escriptores ja és possible des que la nostra
literatura va entrar en un procés de plena
normalització, bona part d’aquests escriptors
i escriptores catalans també es dediquen
professionalment a la docència en els nivells
d’educació infantil, primària i secundària.
Per aquest motiu, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències
de Catalunya, i l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana, convoca per catorzena
vegada el Premi Pere Calders de Literatura
Catalana. La concessió d’aquest premi té com
a objectiu el reconeixement públic tant de la
tasca literària del personal docent, com de
la tasca docent dels escriptors i escriptores.
Ensems, es vol potenciar la creació literària
en llengua catalana i difondre el gust per la
lectura en el món de l’ensenyament.
Per tot això, de conformitat amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el capítol IX del
Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció
General d’Innovació,

Ordeno:
Article 1
Convocar el XIVè Premi Pere Calders de
Literatura Catalana.
Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta
convocatòria i que es publiquen a l’annex
d’aquesta Ordre.
Article 3
La dotació del premi és de 6.100,00 euros,
els quals es faran efectius amb càrrec a la
posició pressupostària D/483000100/4230
de l’òrgan gestor EN07 del pressupost de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.
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Article 4
El termini per a la presentació de les sol·
licituds és fins al 15 de setembre de 2008,
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

així com el nom de la localitat del centre on
exerceixi la docència.
4.2 Les obres s’hauran de lliurar a la Direcció General d’Innovació del Departament
d’Educació (Via Augusta, 202, planta 2B,
08021 Barcelona).

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos comptats a partir 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.

—5 Selecció dels treballs
5.1 Per a la concessió del premi es
constituirà un jurat format per les persones
següents:
President:
Joan Badia i Pujol, director general d’Innovació.
Vocals:
Francesc Danés i Andreu, representant del
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya.
Oriol Vergés i Mundó, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Assumpció Cantalozella i Mas, escriptora.
Isidor Cònsul i Giribert, escriptor.
Secretari:
Joaquim Nuñez i Cabanillas, subdirector
general de Formació i Desenvolupament del
Personal Docent.
5.2 Els membres del jurat estan afectats
per les causes d’abstenció i recusació que
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5.3 Per a la selecció dels treballs, el jurat
valorarà l’adequació de les obres a l’objecte
de la convocatòria, l’originalitat del tema, la
perfecció en la trama, l’estil literari i la qualitat
lingüística.
5.4 El jurat decidirà tots els aspectes que
no preveuen aquestes bases i podrà proposar
declarar el premi desert. També, i en funció
de la qualitat de les obres, podrà proposar
dos premis. En aquest cas, es fraccionarà
la dotació del premi entre les dues obres
guanyadores.
5.5 La concessió del premi serà inapel·la
ble.
5.6 En qualsevol cas, es consideraran
desestimades les sol·licituds no resoltes en
el termini de 6 mesos comptats a partir de
l’endemà de finalització del termini per a la
presentació de sol·licituds.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de juliol de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex
Bases
—1 Objecte
L’objecte d’aquest premi és el reconeixement públic tant de la tasca literària del
personal docent com de la tasca docent de
les escriptores i els escriptors, així com promoure la creació literària en llengua catalana
i difondre el gust per la lectura en el món de
l’ensenyament.
—2 Requisits dels participants
Poden optar a aquest premi els docents
en actiu en els nivells d’ensenyament infantil,
primari i secundari de Catalunya.
—3 Característiques dels treballs
3.1 Les obres que es presentin s’hauran
d’emmarcar en la narrativa i en la prosa, hauran de ser inèdites i estar escrites en llengua
catalana, i tindran una extensió aproximada
d’unes 100 pàgines.
3.2 No podran optar a aquest premi les
obres que hagin estat premiades en algun altre
concurs o hagin rebut algun ajut públic per a
la seva confecció. Tampoc no hi podran optar
els autors o les autores que hagin obtingut
el Premi Pere Calders en qualsevol de les
edicions anteriors.
—4 Presentació dels treballs i terminis
4.1 Les obres s’hauran de presentar per
quintuplicat i signades amb pseudònim. S’hi
adjuntarà un sobre tancat, amb el pseudònim
i el títol de l’obra a l’exterior. A l’interior, s’hi
faran constar les mateixes dades i, a més, el
nom i cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor/a

—6 Lliurament del premi
El jurat dictarà el veredicte no més tard del
31 de desembre de 2008 i el farà públic en
el marc d’un acte literari en el decurs del qual
es lliurarà el premi.
També es publicarà a l’adreça http://www.
xtec.cat/formacio.
—7 Acceptació de les bases i publicació
dels treballs
7.1 Pel fet de presentar-se al premi, els
candidats accepten les condicions d’aquesta
convocatòria.
7.2 La concessió d’aquest premi comporta
l’autorització al Departament d’Educació per
a la publicació o difusió de l’obra.
7.3 Durant el termini dels tres mesos
posteriors a la proclamació del premi, les
obres presentades estaran a disposició dels
autors a la Direcció General d’Innovació del
Departament d’Educació per tal que puguin
ser retirades. El Departament d’Educació no
es farà càrrec de la custòdia dels projectes i
treballs que no hagin estat recollits en la data
esmentada.
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—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar
tota la informació requerida pel Departament
d’Educació i pels òrgans de control de l’Administració.
(08.185.015)

ORDRE EDU/348/2008, de 8 de juliol, per la
qual se suprimeixen, es creen i es modifiquen
determinats preus públics dels ensenyaments,
les formacions i els cursos impartits a distància
que presta l’Institut d’Educació Secundària
Obert de Catalunya.
Mitjançant l’Ordre de 14 de juliol de 1998, es
van crear els preus públics per a determinats
serveis de l’ensenyament telemàtic a distància
en la modalitat de batxillerat de ciències de la
naturalesa i de la salut, prestats per l’Institut
Català d’Ensenyament Secundari a Distància
(DOGC núm. 2727, de 18.9.1998).
Mitjançant l’Ordre EDC/180/2005, de 25
d’abril, es va crear el preu públic per la compra
de les guies d’aprenentatge i guia d’estudis,
en l’ensenyament secundari obligatori i el
batxillerat, prestats per l’Institut Català d’Ensenyament Secundari a Distància (DOGC núm.
4375, de 2.5.2005).
Mitjançant l’Ordre EDC/226/2006, de 3
de maig, es van crear diversos preus públics
per a la matriculació en els ensenyaments
de formació professional impartits en centres
educatius del Departament d’Educació en la
modalitat a distància (DOGC núm. 4632, de
12.5.2006).
Atesa la conveniència d’unificar l’objecte
dels preus dels ensenyaments de batxillerat
impartits en la modalitat a distància, referint-los
a la matrícula, cal suprimir determinats preus
referits a la connexió al campus virtual i a la
compra de les guies, i crear els corresponents
preus per a la matrícula.
Pel que fa al curs de preparació de la prova
d’accés a distància i a la formació per a les
proves d’accés a distància, cal crear-ne els
preus corresponents.
Finalment, pel que fa als ensenyaments de
formació professional a distància, cal actualitzar
l’import dels preus existents.
Tots els preus que conté aquesta Ordre
es refereixen a la modalitat a distància que
presta l’Institut d’Educació Secundària Obert
de Catalunya.
Per tant, d’acord amb els articles 22 i següents de la Llei 15/1997, de 24 de desembre,
de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats,

Ordeno:
Article 1. Supressió
1.1 Se suprimeix el preu públic pel
servei de drets de connexió al campus virtual en l’ensenyament telemàtic a distància
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en la modalitat de batxillerat de ciències
de la naturalesa i de la salut, prestat per
l’Institut d’Educació Secundària Obert de
Catalunya.
1.2 Se suprimeix el preu públic pel servei
de manteniment de la connexió al campus
virtual, que inclou el correu electrònic i l’accés a
Internet, en l’ensenyament telemàtic a distància
en la modalitat de batxillerat de ciències de la
naturalesa i de la salut.
1.3 Se suprimeix el preu públic per la
compra de les guies d’aprenentatge i guia
d’estudis per als serveis de l’ensenyament
telemàtic a distància en el batxillerat, prestats
per l’Institut d’Educació Secundària Obert de
Catalunya.
Article 2. Creació
2.1 Es creen els següents preus públics
per la matrícula en els ensenyaments de batxillerat a distància:
a) Preu públic per la matrícula en una o
dues assignatures.
b) Preu públic per la matrícula en tres o
més assignatures.
2.2 Es crea el preu públic per la matrícula en el curs de preparació de la prova
d’accés a cicles formatius de grau superior
a distància.
2.3 Es crea el preu públic per la matrícula
en la formació per a les proves d’accés a
distància.
Article 3. Imports
3.1 Els imports dels preus públics que
es creen són, per al curs 2008-2009, els
següents:
Per la matrícula en una o dues assignatures
del batxillerat a distància, 31,00 euros.
Per la matrícula en tres o més assignatures
del batxillerat a distància, 56,00 euros.
Per la matrícula en el curs de preparació de
la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior a distància, 56,00 euros.
Per la matrícula en la formació per a les
proves d’accés a distància, 56,00 euros.
3.2 Els imports dels preus públics per la
matriculació en els ensenyaments de formació
professional impartits en centres educatius
del Departament d’Educació en la modalitat
a distància són, per al curs 2008-2009, els
següents:
Matriculació i material didàctic en crèdits
de fins a 150 hores: 31,00 euros per cada
crèdit.
Matriculació i material didàctic en crèdits
de 151 hores o més: 56,00 euros per cada
crèdit.
Matriculació d’alumnat repetidor en crèdits
de fins a 150 hores: 15,50 euros per cada
crèdit.
Matriculació d’alumnat repetidor en crèdits
de 151 hores o més: 28,00 euros per cada
crèdit.
Article 4. Exigibilitat
Aquests preus públics són exigibles abans
de la prestació del servei.
Article 5. Bonificacions i exempcions
A l’alumnat que utilitzi aquest servei li seran
d’aplicació, prèvia justificació documental, les
exempcions i bonificacions següents:

L’exempció del preu públic per a les persones amb un grau mínim de minusvalidesa
del 33%.
L’exempció del preu públic per als membres
de famílies nombroses classificades en la
categoria especial, i una bonificació del 50%
per als de categoria general.
L’exempció del preu públic per a les víctimes 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 Generalitat de Catalunya, els ingressos obtinguts
d’acord amb aquesta Ordre s’ingressaran al
compte corrent del centre educatiu i seran
gestionats pel centre segons els procediments
que preveu l’esmentada Llei 4/1988 i la normativa que la desplega.
Disposicions derogatòries
—1 Es deroga l’Ordre de 14 de juliol de 1998,
per la qual es creen els preus públics per a
determinats serveis de l’ensenyament telemàtic
a distància en la modalitat de batxillerat de
ciències de la naturalesa i de la salut, prestats
per l’Institut Català d’Ensenyament Secundari
a Distància.
—2 Es deroga l’Ordre EDC/180/2005, de 25
d’abril, per la qual es crea el preu públic per la
compra de les guies d’aprenentatge i guia d’estudis, i es prorroga per al curs 2005-2006 el preu
públic pels serveis de l’ensenyament telemàtic a
distància en l’ensenyament secundari obligatori i
el batxillerat, prestats per l’Institut Català d’Ensenyament Secundari a Distància (ICESD).
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 8 de juliol de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.184.001)

RESOLUCIÓ EDU/2269/2008, de 9 de juliol,
de modificació de la Resolució EDU/1823/2008,
de 6 de juny, per la qual es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els
procediments selectius per a la provisió de
places de funcionaris docents.
Per la Resolució EDU/1823/2008, de 6 de
juny (DOGC núm. 5151, de 12.6.2008), es van
nomenar les comissions de selecció que han
de jutjar els procediments selectius per a la
provisió de places de funcionaris docents.
Atès que alguna comissió de selecció no
s’ha pogut constituir amb els membres nomenats per la Resolució EDU/1823/2008, de
6 de juny, a conseqüència de les al·legacions
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i la documentació justificativa presentada,
cal nomenar els membres que completin les
comissions afectades.
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
Nomenar nous membres de les comissions
de selecció els funcionaris docents que es
detallen a continuació, amb l’especificació
del cos i l’especialitat per al qual han estat
designats.
comissions de selecció del cos
de mestres

Especialitat : audició i llenguatge.
Laura López Especié.
comissions de selecció del cos
de professors d’ensenyament secundari

Especialitat: administració d’empreses.
M. Angeles Nieto Marqueño.
Especialitat: anàlisi i química industrial.
José Oriol Cos Busquets.
Especialitat: sistemes electrotècnics i automàtics.
Pere Pujol Cortacans.
Jaime Ginovart Tomas.
Felix Fernandez Carpintero.
comissions de selecció del cos
de professors tècnics de formació
professional

Especialitat: instal·lacions electrotècniques.
Adolfo Fort Ibañez.
Ramon Pont Alfonso.
Especialitat: perruqueria.
Silvia Boschsacoma Enrich.
Consuelo Ruiz Pedros.
Especialitat: sistemes i aplicacions informàtiques.
Jorge Farrero Salvat.
Especialitat: processos sanitaris i assistencials.
M. Teresa Regodón Muñoz.
Juan Carlos Alias Garcia.
comissions de selecció del cos
de professors d’escoles oficials
d’idiomes

Especialitat: alemany EOI.
Sonia Cubero Schonwandt.
Josep Borras Mora.
Especialitat: francès EOI.
Laura Grau Aragonés.
Xavier Pascual Calvo.
Especialitat: anglès EOI.
Maria Hilda Fernandez Novo.
Rodrigo Alonso Paramo.
Cristina Calduch Cortés.
Barcelona, 9 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.191.118)

Full de disposicions i actes administratius

RESOLUCIÓ EDU/2270/2008, d’11 de juliol,
per la qual s’atribueix una nova denominació
específica a un col·legi d’educació infantil i
primària de Vilafranca del Penedès.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi
d’educació infantil i primària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que exigeix
l’article 6 de l’annex del Decret 198/1996, de 12
de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic
dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària;
Per tot això,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària La Girada, amb codi 08064738, ubicat
a l’av. Europa, 28, de Vilafranca del Penedès,
comarca de l’Alt Penedès, la nova denominació
específica Dolors Piera.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 11 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució EDU/2/2008, DOGC núm.
5040)
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.192.159)

infantil de segon cicle i d’educació secundària
obligatòria.
D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució es
va denegar al centre Maristes La Immaculada,
de Barcelona, amb codi 08005564, l’accés al
règim general de concerts educatius per a tres
unitats de primer curs d’educació infantil de
segon cicle, a comptar des de l’inici del curs
escolar 2008-2009.
Contra aquesta Resolució, el centre Maristes
La Immaculada hi va interposar recurs de reposició, pel qual sol·licitava concert per a tres
unitats de primer curs d’educació infantil de
segon cicle, que s’ha estimat per la Resolució
de 26 de maig de 2008.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de la
Direcció General de Centres Educatius,
Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 26
de maig de 2008, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Maristes La Immaculada, de Barcelona,
amb codi 08005564, contra la Resolució
EDU/1028/2008, d’11 de març, per la qual
es resolen les sol·licituds de centres docents
privats per acollir-se al règim de concerts
educatius per als ensenyaments d’educació
infantil de segon cicle i d’educació secundària
obligatòria.
En conseqüència, s’aprova l’accés al règim
general dels concerts educatius per a tres
unitats de primer curs d’educació infantil de
segon cicle per al curs 2008-2009.
—2 Inscriure aquesta Resolució al Registre
de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades hi
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 determina l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 18 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.190.022)

RESOLUCIÓ EDU/2271/2008, de 18 de
juny, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 26 de maig de 2008, del recurs
de reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Maristes La
Immaculada, de Barcelona, contra la Resolució
EDU/1028/2008, d’11 de març.

RESOLUCIÓ EDU/2272/2008, de 27 de juny,
de modificació de la Resolució EDU/1671/2007,
d’1 de juny, per la qual es renoven els concerts educatius de centres docents privats
d’educació especial.

Per la Resolució EDU/1028/2008, d’11 de
març (DOGC núm. 5108, de 10.4.2008), es
van resoldre les sol·licituds de centres docents
privats per acollir-se al règim de concerts
educatius per als ensenyaments d’educació

Per la Resolució EDU/1671/2007, d’1 de
juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007), per
la qual es renoven els concerts educatius de
centres docents privats d’educació especial, en
el seu annex 2 es va aprovar la renovació del
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concert educatiu al centre docent d’educació
especial Barcanova, de Barcelona, amb codi
08011382, en relació amb l’ensenyament bàsic
d’educació especial, per un període de 4 anys,
d’acord amb el calendari següent:
2007-2008: 6 unitats, 7 tutors, 1 GS, 1 FIS,
1 LOG i 4 ED.
2008-2009: 6 unitats, 6 tutors, 1 GS, 1 FIS,
1 LOG i 3 ED.
2009-2010: 5 unitats, 5 tutors, 1 FIS, 1
LOG i 3 ED.
2010-2011: 5 unitats, 5 tutors, 1 FIS i 3
ED.
L’esmentat centre ha sol·licitat la modificació
del concert educatiu atorgat per al curs 20082009, en el sentit de reduir el professional
de grau superior i no variar el nombre de
tutors, sense que això suposi un augment
de la despesa.
D’altra banda, l’annex 1 de la Resolució
EDU/1671/2007, d’1 de juny, va aprovar
la renovació del concert educatiu al centre
docent privat d’educació especial Lexia, de
Barcelona, amb codi 08003774, en relació
amb l’ensenyament bàsic d’educació especial, per un període de 4 anys, per a 9 unitats,
11 tutors, 2 GS, 1 FIS, 2 LOG, 1 GM i 5 ED.
Aquest centre sol·licita la modificació del
concert com a conseqüència de la jubilació
d’un professional de grau mig, que és d’una
categoria a extingir.
D’acord amb l’exposat, cal modificar la resolució esmentada, a proposta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
Modificar la Resolució EDU/1671/2007, d’1
de juny, per la qual es renoven els concerts
educatius de centres docents privats d’educació especial, amb efectes a partir de l’inici
del curs escolar 2008-2009, en el sentit que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant 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, 27 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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Annex
GS: grau superior.
GM: grau mitjà.
LOG: logopeda.
FIS: fisioterapeuta.
ED: educador.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Barcanova.
Codi: 08011382.
Concert resultant:
2008-2009: 6 unitats, 7 tutors, 1 FIS, 1
LOG i 3 ED.
2009-2010: 5 unitats, 5 tutors, 1 FIS, 1
LOG i 3 ED.
2010-2011: 5 unitats, 5 tutors, 1 FIS i 3
ED.
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Lexia.
Codi: 08003774.
Concert resultant:
9 unitats, 11 tutors, 2 GS, 1 FIS, 3 LOG
i 5 ED.
(08.190.001)

RESOLUCIÓ EDU/2273/2008, de 25 de
juny, per la qual es resolen les sol·licituds de
centres docents privats per acollir-se al règim
de concerts educatius per als ensenyaments
postobligatoris.
D’acord amb el que disposa l’article 8 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, els centres docents privats
que, a partir d’un determinat curs acadèmic,
es vulguin acollir al règim de concerts podran
sol·licitar-ho al Departament d’Educació durant el mes de gener anterior al començament
del curs esmentat.
Un cop complerts els requisits que assenyala
l’article 8 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, i examinada la documentació que estableix l’article 9 del mateix
Decret, cal resoldre les sol·licituds presentades
pels centres docents privats.
En conseqüència, a proposta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:
Denegar als centres docents privats que
consten a l’annex d’aquesta Resolució l’accés al règim dels concerts educatius per als
ensenyaments postobligatoris per les causes
que en cada cas s’hi especifiquen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va

dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 25 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex
BATX: batxillerat.
CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFAM: cicle formatiu de grau mitjà d’arts
plàstiques.
CFAS: cicle formatiu de grau superior d’arts
plàstiques.
Causes de denegació (CD):
(1) No se satisfan necessitats d’escolarització, d’acord amb el que disposa l’article
116.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació.
(2) La previsió del règim de concerts
educatius per als centres que imparteixen
ensenyaments no obligatoris es fonamenta en
les disposició addicional 3 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, i el Reglament que la desenvolupa,
segons la qual només es garanteix el concert
per a aquells centres i ensenyaments subvencionats a l’entrada en vigor de l’esmentada
Llei orgànica, i per al nombre d’unitats que
estaven en funcionament i subvencionades en
aquell moment. A més, la consignació pressupostària no permet fer front a un augment
de la despesa.
serveis territorials: barcelona i (ciutat).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Closa.
Codi: 08014097.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Colomer.
Codi: 08065834.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (1) i (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola d’Art Floral de
Catalunya.
Codi: 08059275.
Nivell educatiu: CFAM i CFAS.
CD: (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
Nivell educatiu: CFPM i CFPS.
CD: (1) i (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: ESEPP Samper.
Codi: 08058167.
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Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Nivell educatiu: CFPS
CD: (1) i (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Ignasi.
Codi: 08004067.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès)
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1) i (2).
serveis territorials: barcelona ii
(comarques).

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Badalonès.
Codi: 08000761.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Codi: 0800921.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominació: Sant Josep Obrer.
Codi: 08018601.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2)
Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Túrbula.
Codi: 08025137.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
serveis territorials: lleida.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).
Serveis Territorials: Maresme-Vallès Oriental.
Municipi: Cardedeu (Vallès Oriental).
Denominació: Taller Ginebró.
Codi: 08061634.
Nivell educatiu: BATX, CFPM i CFPS.
CD: (2).
Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Parc Estudi.
Codi: 08044788.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (1) i (2).
Municipi: Llinars del Vallès (Vallès Oriental).
Denominació: Ginebró.
Codi: 08045161.
Nivell educatiu: CFPM i CFPS.
CD: (2).
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Municipi: Montgat (Maresme).
Denominació: Mireia.
Codi: 08021879.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).

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, 10 de juliol de 2008

serveis territorials: tarragona.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).
(08.186.123)

RESOLUCIÓ EDU/2274/2008, de 10 de
juliol, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Baix Camp Sud, de
Botarell (Baix Camp).
La modificació contínua de les necessitats
dels serveis d’escolarització fa oportú adequar
les estructures educatives a la canviant realitat
social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient
la modificació de la zona escolar rural Baix
Camp Sud.
Atesos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels consells escolars dels
col·legis afectats d’educació infantil i primària, i
segons el que s’estableix a l’article 49 del Reglament orgànic dels centres docents públics
que imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Modificar la composició de la zona
escolar rural Baix Camp Sud, amb codi
43009126, de Botarell (Baix Camp), en el
sentit següent:
El CEIP Santa Caterina, amb codi 43005121,
de Vinyols i els Arcs (Baix Camp), deixa de
formar part de la zona escolar rural.
—2 Establir els efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar
2008-2009.
—3 Inscriure aquesta Resolució al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades hi
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 determina l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, hi poden interposar recurs
potestatiu de reposició, abans del 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

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.190.002)

RESOLUCIÓ EDU/2275/2008, d’1 de juliol,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
d’educació infantil Tabatha, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel representant del titular de la llar d’infants
Tabatha, de Barcelona, en petició d’autorització
d’obertura d’un centre d’educació infantil de primer cicle, per transformació d’una llar d’infants
autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret, per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixin ensenyaments de règim general
no universitaris; el Decret 353/2000, de 7 de
novembre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims de determinats centres d’educació
infantil, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres docents privats; i tenint en compte la disposició
transitòria tercera del Decret 282/2006, de 4
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educació infantil Tabatha, de Barcelona, per
transformació d’una llar d’infants autoritzada
de conformitat amb la legislació anterior a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, en els
termes següents:
Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08050600.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: Tabatha.
Adreça: c. Sèquia Comtal, 11.
Titular: Sílvia Bachs Dobon.
NIF: 40968055H.
S’autoritza l’obertura del centre d’educació
infantil Tabatha, de Barcelona, per transformació de la llar d’infants del mateix nom, amb
efectes des de l’inici del curs 2007-2008.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:
Curs 2007-2008: 2 unitats amb capacitat
per a 30 llocs escolars.
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Curs 2008-2009: 2 unitats amb capacitat
per a 28 llocs escolars.
Curs 2009-2010: 2 unitats amb capacitat
per a 28 llocs escolars.
A aquest centre li són d’aplicació les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel
qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits del centres.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 1 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució EDU/4208/2006, DOGC de
22.12.2006)
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(08.182.112)

RESOLUCIÓ EDU/2277/2008, de 25 de juny,
de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a
l’alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions
d’altres països durant l’any 2008.
Mitjançant la Resolució EDU/930/2008,
de 25 de març, (DOGC núm. 5103, de
3.4.2008), es va obrir convocatòria pública
per a la concessió d’ajuts a alumnat que cursa
ensenyaments postobligatoris en centres de
Catalunya, per a la realització de pràctiques
en empreses o institucions d’altres països
durant l’any 2008.
Atesa la proposta de la comissió de selecció dels projectes presentats, constituïda
de conformitat amb el que disposa el punt
5 de la Resolució esmentada, i fent ús de la
delegació per resoldre aquesta convocatòria,
de conformitat amb el punt 7,

Resolc:
—1 La concessió dels ajuts a què es refereix
la Resolució EDU/930/2008, de 25 de març, a
l’alumnat que cursa ensenyaments postobliga-

Núm. 1196

toris en centres de Catalunya que es detallen a
l’annex d’aquesta Resolució, per a la realització
de pràctiques en empreses o institucions
d’altres països durant l’any 2008.

Centre: EA Pau Gargallo.
Municipi: Badalona.
Núm. de codi: 08001480.
Import: 6.119,00 euros.

—2 L’import total destinat a aquests ajuts és
d’1.041.534,60 euros, dels quals 833.343,00
euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/480130300/4250, i 208.191,60
euros a càrrec de la posició pressupostària
D/480130300/4250 del fons 071, del centre
gestor EN07, del pressupost de la Generalitat
de Catalunya per al 2008.

Centre: Eixample Clinic.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08065691.
Import: 4.272,00 euros.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, 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 que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 25 de juny de 2008
p. d.

(Resolució de 25.3.2008, DOGC de
3.4.2008)
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats

Centre: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08009260.
Import: 17.999,00 euros (projecte 1).
Centre: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08009260.
Import: 20.497,00 euros (projecte 2).
Centre: Esc. Familiar Agrària Quintanes.
Municipi: les Masies de Voltregà.
Núm. de codi: 08032154.
Import: 6.057,00 euros.
Centre: Esc. Prof. Salesiana.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014279.
Import: 4.907,00 euros.
Centre: Esc. Viticultura i Enologia M. Rossell
i Domènech.
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Núm. de codi: 08043498.
Import: 4.212,00 euros (projecte 1).
Centre: Esc. Viticultura i Enologia M. Rossell
i Domènech.
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Núm. de codi: 08043498.
Import: 1.539,00 euros (projecte 2).
Centre: Escola de Capacitació Agrària.
Municipi: Amposta.
Núm. de codi: 43000330.
Import: 1.162,00 euros (projecte 1).
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Centre: Escola de Capacitació Agrària.
Municipi: Amposta.
Núm. de codi: 43000330.
Import: 3.927,00 euros (projecte 2).

Centre: Antoni Algueró.
Municipi: Sant Just Desvern.
Núm. de codi: 08054149.
Import: 9.665,00 euros.

Centre: IES Alfons Costafreda.
Municipi: Tàrrega.
Núm. de codi: 25006781.
Import: 13.030,00 euros.

Centre: Centre de Capacitació Agrària.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020486.
Import: 6.802,00 euros.
Centre: Centre de Capacitació Agrària del
Pallars.
Municipi: Talarn.
Núm. de codi: 25004814.
Import: 5.940,00 euros.
Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 13.255,00 euros (projecte 1).
Centre: CETT.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08056456.
Import: 6.480,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Baix Camp.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43002594.
Import: 7.970,00 euros.

Núm. de codi: 43009722.
Import: 7.013,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 16.570,00 euros (projecte 3).
Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 3.080,00 euros (projecte 4).
Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 5.038,00 euros (projecte 5).
Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 13.030,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Caparrella.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002799.
Import: 7.290,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Carles Vallbona.
Municipi: Granollers.
Núm. de codi: 08043644.
Import: 7.764,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Carles Vallbona.
Municipi: Granollers.
Núm. de codi: 08043644.
Import: 6.601,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 21.860,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Comte de Rius.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43003653.
Import: 24.550,00 euros (projecte 2).
Centre: IES d’Horticultura i Jardineria.
Municipi: Reus.
Núm. de codi: 43007385.
Import: 25.490,00 euros.
Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 4.150,00 euros (projecte 1).
Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 12.140,00 euros (projecte 2).

Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 8.510,00 euros (projecte 1).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 16.104,00 euros (projecte 3).

Centre: IES Bosc de la Coma.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17005893.
Import: 13.530,00 euros (projecte 2).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 8.712,00 euros (projecte 4).

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43009722.
Import: 6.065,00 euros (projecte 1).

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006720.
Import: 10.400,00 euros (projecte 5).

Centre: IES Cal·lípolis.
Municipi: Tarragona.

Centre: IES d’Hoteleria i Turisme.
Municipi: Lleida.
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Núm. de codi: 25006720.
Import: 11.960,00 euros (projecte 6).

Núm. de codi: 08013275.
Import: 26.500,00 euros (projecte 3).

Núm. de codi: 08044533.
Import: 4.070,00 euros.

Centre: IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran.
Municipi: Les.
Núm. de codi: 25006148.
Import: 5.638,00 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 1.574,00 euros (projecte 4).

Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 8.216,00 euros (projecte 1).

Centre: IES de La Sénia.
Municipi: la Sénia.
Núm. de codi: 43006681.
Import: 3.444,00 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 4.450,00 euros (projecte 5).

Centre: IES de Mollet del Vallès.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08021594.
Import: 5.780,00 euros.
Centre: IES de Pont de Suert.
Municipi: el Pont de Suert.
Núm. de codi: 25006240.
Import: 1.960,00 euros.
Centre: IES de Sant Feliu de Guíxols.
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Núm. de codi: 17003318.
Import: 13.520,00 euros.
Centre: IES de Vic.
Municipi: Vic.
Núm. de codi: 08031022.
Import: 3.010,00 euros.
Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 12.420,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 16.250,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Escola d’Hoteleria i Serveis Sant
Narcís.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001759.
Import: 4.490,00 euros (projecte 3).
Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme de
Barcelona.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 3.877,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme de
Barcelona.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 305,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Escola d’Hoteleria i Turisme de
Barcelona.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044934.
Import: 1.767,00 euros (projecte 3).
Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 13.030,00 euros (projecte 1).

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 10.850,00 euros (projecte 6).
Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 850,00 euros (projecte 7).
Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25005442.
Import: 16.800,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25005442.
Import: 7.300,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25005442.
Import: 6.368,00 euros (projecte 3).
Centre: IES Gallecs.
Municipi: Mollet del Vallès.
Núm. de codi: 08054034.
Import: 16.930,00 euros.
Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 9.350,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Jaume Huguet.
Municipi: Valls.
Núm. de codi: 43004611.
Import: 9.350,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Joan Brossa.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08057540.
Import: 3.795,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Joan Brossa.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08057540.
Import: 2.268,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Josep Lladonosa.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25006495.
Import: 5.760,00 euros.
Centre: IES L’Estatut.
Municipi: Rubí.
Núm. de codi: 08043668.
Import: 6.584,00 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013275.
Import: 2.147,50 euros (projecte 2).

Centre: IES La Bisbal.
Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Núm. de codi: 17007300.
Import: 13.930,00 euros.

Centre: IES Escola del Treball.
Municipi: Barcelona.

Centre: IES La Ferreria.
Municipi: Montcada i Reixac.
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Centre: IES La Garrotxa.
Municipi: Olot.
Núm. de codi: 17002399.
Import: 10.847,00 euros (projecte 2).
Centre: IES La Pineda.
Municipi: Badalona.
Núm. de codi: 08001421.
Import: 8.405,00 euros.
Centre: IES La Segarra.
Municipi: Cervera.
Núm. de codi: 25005685.
Import: 10.445,00 euros.
Centre: IES Lacetània.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020462.
Import: 2.582,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Lacetània.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020462.
Import: 2.632,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Les Vinyes.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Núm. de codi: 08034643.
Import: 2.590,90 euros.
Centre: IES Mare de Déu de la Mercè.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08014401.
Import: 26.000,00 euros.
Centre: IES Mollerussa.
Municipi: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003202.
Import: 4.455,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Mollerussa.
Municipi: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003202.
Import: 3.023,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Mollerussa.
Municipi: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003202.
Import: 12.455,00 euros (projecte 3).
Centre: IES Montilivi.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17001735.
Import: 10.497,00 euros.
Centre: IES Montserrat Miró i Vila.
Municipi: Montcada i Reixac.
Núm. de codi: 08021788.
Import: 8.783,00 euros.
Centre: IES Montserrat Roig.
Municipi: Terrassa.
Núm. de codi: 08046724.
Import: 8.249,00 euros.
Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 8.063,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 9.350,00 euros (projecte 2).

Núm. 1196

Centre: IES Narcís Monturiol.
Municipi: Figueres.
Núm. de codi: 17001221.
Import: 9.215,00 euros (projecte 3).
Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 9.350,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Narcís Xifra i Masmitjà.
Municipi: Girona.
Núm. de codi: 17004499.
Import: 9.350,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Nicolau Copèrnic.
Municipi: Terrassa.
Núm. de codi: 08034059.
Import: 5.399,00 euros.
Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 6.965,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 12.050,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Pere Martell.
Municipi: Tarragona.
Núm. de codi: 43006630.
Import: 5.381,00 euros (projecte 3).
Centre: IES Poblenou.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08034138.
Import: 8.779,20 euros (projecte 1).
Centre: IES Poblenou.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08034138.
Import: 6.731,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Ribera Baixa.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08047492.
Import: 8.405,00 euros.
Centre: IES Ribot i Serra.
Municipi: Sabadell.
Núm. de codi: 08046669.
Import: 7.595,00 euros.
Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 23.070,00 euros (projecte 1).
Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 895,00 euros (projecte 2).
Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 9.405,00 euros (projecte 3).
Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 13.030,00 euros (projecte 4).
Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 7.995,00 euros (projecte 5).
Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.

Núm. de codi: 08044053.
Import: 8.765,00 euros (projecte 6).
Centre: IES Salvador Seguí.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08044053.
Import: 5.381,00 euros (projecte 7).
Centre: IES Serrallarga.
Municipi: Blanes.
Núm. de codi: 17005662.
Import: 20.850,00 euros.
Centre: IES Vall d’Hebron.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08052700.
Import: 7.649,00 euros.
Centre: Jaume Viladoms.
Municipi: Sabadell.
Núm. de codi: 08035805.
Import: 7.244,00 euros.
Centre: Joviat.
Municipi: Manresa.
Núm. de codi: 08020036.
Import: 9.350,00 euros.
Centre: Les Heures.
Municipi: Lleida.
Núm. de codi: 25002775.
Import: 10.655,00 euros.
Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 7.369,00 euros (projecte 1).
Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 7.577,00 euros (projecte 2).
Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 7.577,00 euros (projecte 3).
Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 6.515,00 euros (projecte 4).

Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 6.515,00 euros (projecte 2).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 6.515,00 euros (projecte 3).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 7.369,00 euros (projecte 4).
Centre: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08025137.
Import: 1.296,00 euros (projecte 1).
Centre: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08025137.
Import: 367,00 euros (projecte 2).
Centre: Túrbula.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Núm. de codi: 08025137.
Import: 8.386,00 euros (projecte 3).
(08.191.004)

RESOLUCIÓ EDU/2276/2008, de 9 de juliol,
per la qual es fa pública la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de
recerca i estudis directament relacionats amb
els llocs de treball, durant el curs 2008-2009,
destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d’inspecció.
Mitjançant la Resolució EDU/652/2008, de 27
de febrer, es va convocar concurs públic per a
la concessió de llicències retribuïdes per dur a
terme treballs de recerca i estudis directament
relacionats amb els llocs de treball durant el curs
2008-2009, destinades al funcionariat de carrera
dels cossos docents i dels cossos d’inspecció
(DOGC núm. 5087, de 10.3.2008).

Centre: Monlau.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08037395.
Import: 6.445,00 euros (projecte 5).

Atesa la proposta de la comissió seleccionadora constituïda d’acord amb el punt 4 de
la Resolució esmentada, i tenint en compte
el que disposa el punt 5.5 de la convocatòria
quant a les renúncies,

Centre: Prat.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08013767.
Import: 6.515,00 euros.

Resolc:

Centre: Salesians Sant Vicenç dels Horts.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Núm. de codi: 08032063.
Import: 1.914,00 euros.
Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 8.000,00 euros (projecte 1).
Centre: Sant Ignasi.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08004067.
Import: 3.646,00 euros (projecte 2).
Centre: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Núm. de codi: 08032361.
Import: 7.369,00 euros (projecte 1).
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—1 Fer pública, a l’annex 1 d’aquesta
Resolució, la llista de persones que han
obtingut una llicència retribuïda per dur a
terme treballs de recerca i estudis directament
relacionats amb els llocs de treball per al curs
2008-2009.
—2 Fer pública, a l’annex 2 d’aquesta Resolució, la llista de persones no seleccionades.
—3 Fer pública, a l’annex 3 d’aquesta Resolució, 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 administratiu davant el jutjat contenciós administratiu
corresponent en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació al

Full de disposicions i actes administratius

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el 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, 9 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució de 27.2.2008, DOGC de
10.3.2008)
Joan Badia i Pujol
Director general d’Innovació

Annex 1
Llista de persones que han obtingut llicència d’estudis retribuïda
NIF

Cognoms i nom

Puntuació

Modalitat A (tot el curs escolar 2008-2009)
Lloc de treball: Inspecció
40274788V

Clos Busquets, Antoni....................................... 26,325

Lloc de treball: docent
46224383H
36571679T
46655483Y	
78576390H
39170744L
46216364A
46218517V
42992427E
35021897G
77882784T
40867788P
46033308G
77290514A
46315322S
35002157K
39628177M
77291222K
39334263P
39152209E
46307285M
77895804W
35027530W
39164187V
40291024S
39639444W
77107005B
35069021R
39872325P
46653019A
46653112G
40864609A
38558149Y	
33911860Q	
34749183R
37640545X
38509981T
46218968P
37312101Y	
40925307G
37683898P
43512665T
33948203L
39647696C
40521008E
22112151C
39852072H
33875908J
46019048G
38769096C
40913890H

Guevara Casanova, Yolanda.............................. 33,775
Ramos Sabaté, Joan Marc................................ 33,475
Steegmann Pascual, Cristina............................. 33,300
Sanz Pinyol, Gloria............................................. 33,300
Vilagrasa Grandia, Albert.................................... 32,700
Ricol Escandon, María Pilar............................... 32,375
Duñach Fulla, Eulàlia.......................................... 32,300
Alberti Palmer, Miquel........................................ 32,090
Ponti Alemany, Marta......................................... 32,000
Barrena Lafont, María-Fernanda........................ 31,975
Minguell Cardeñes, Josep.................................. 31,925
Aguadé Magriñà, José M................................... 31,725
Brussosa Bassas, Joan..................................... 31,600
Casadevall Pou, Martí........................................ 30,950
Rabadán Martínez, Marta................................... 30,890
Andreu Calaf, Josep M...................................... 30,575
Fabres Esteve, Marta......................................... 30,575
Berenguer Viñas, Susagna................................. 30,375
Gil Juan, María Rosa......................................... 30,300
Abeya Lafontana, María Mercè.......................... 30,250
Anguila Donat, M. Consol.................................. 30,050
Monteagudo Serra, M. José.............................. 30,050
Anguita López, María Soledad........................... 30,050
Guitart Francàs, Núria........................................ 29,950
Martínez Torrents, Josep M............................... 29,850
Sans Pujol, M. Victoria....................................... 29,430
Gayà Catasus, Jaume....................................... 29,350
Oliveras Prat, Begoña........................................ 29,350
Ancarola Cersosimo, Nora Beatríz..................... 29,335
Pérez García, Víctor........................................... 29,300
Buira Ferré, Bartolomé....................................... 29,225
Cerdán Martínez, Laura..................................... 29,200
Para Vázquez, Miguel Ángel.............................. 29,150
Bonàs Solà, Meritxell......................................... 28,625
Guixer Guillem, Montserrat................................ 28,525
Segura Huguet, Asunción.................................. 28,500
Aymerich Padilla, M. Carmen............................. 28,350
Minguell García, José......................................... 28,350
Porres Plà, Alfred............................................... 28,350
Barjau Condomínes Teresa................................ 28,300
Barrera Gómez, José Antonio............................ 28,300
Jubany Vila, Jordi............................................... 28,265
Valls Maxenchs, Mercedes................................. 28,200
Darnaculleta Esteve, Anna María....................... 28,175
Martínez Vera, M. Assumpció............................ 28,150
Guiu Masot, Magdalena Pilar............................. 28,075
López Circuns, Francesc................................... 28,000
Cruz Teruel, Francesc........................................ 28,000
Majò Roca, Andreu............................................ 27,950
Guzmán Descarrega, Àfrica............................... 27,900
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NIF

Cognoms i nom

46027636J
40271087L
36918623N
24098649P
38052420R
46205663C
39032413X
35033450B
40297023B
43502492Q	
38430950C
17194492Z
32405900G
40308499X
39158297S
39680772E
39143526X
40922470L
40271149N
37678363Q	
37725818E
37755871Z
38551438B
41401345B
37248414Y	
43403798S
77884726X
40875150X
33876213L
25142966X
40305463X
38412827K
39845865K
39143615F
36502007H
17131553A
39664781Q	
77106456Z
35025197S
40272071Z
33915920M
18916353A
40912891P
77909689H
35042399J
77730130C
39130293W
35060795D
20423697L
40436374M
46729368S
39044138M
77605163N
39666907A
43425109M
36969092L

Domingo Curto, Albert....................................... 27,825
Roqueta Sureda, M. Assumpció........................ 27,660
Pedro García, M. Carme de............................... 27,600
Jiménez López, M. Cabeza............................... 27,450
Pedra Martínez, M. Carmen............................... 27,350
Rosa Vidal, Francisca........................................ 27,350
Senserrich Miquel, Carme.................................. 27,125
Diego Navalón, Jorge de................................... 27,100
Garriga Verdaguer, Neus.................................... 27,075
Serrasolsas Domenech, Lluís............................. 27,050
Cumellas Riera, Montserrat................................ 26,970
García Tejedor, Consuelo................................... 26,950
Alonso Murga, Pilar............................................ 26,950
Mas Ferrer, M. Mercè......................................... 26,900
Sala Llobet, Jaime Julián................................... 26,830
Biendicho Vidal, Jorge....................................... 26,800
Tierz Mur, M. Lluïsa............................................ 26,600
Salmerón Borràs, José Juan.............................. 26,600
Roca Boue, Mercè............................................. 26,575
Guardia Grau, Rosa María................................. 26,575
Castilla Castilla, M. Teresa................................. 26,470
Magrans Inglés, M. Isabel.................................. 26,450
Carles Herrero, M. Inés...................................... 26,425
Cerdà Guardiola, María-Isabel............................ 26,280
Udina Abelló, Manuel......................................... 26,220
Guirao Garriga, Esther....................................... 26,205
Minguillón Loscos, Rosa María.......................... 26,175
Bayo Juan, Emilio.............................................. 25,850
García Coca, Luis.............................................. 25,750
Comella Dorda, Beatríz Pilar.............................. 25,725
Ramírez Juanola, Maria Dolors.......................... 25,625
Cornelles Pujol, Montserrat................................ 25,340
Cunillera Juanpere, M. Puigcer.......................... 25,200
Heras Fortuny, Assumpta................................... 25,200
Prat Vigo, Montserrat......................................... 24,950
Meix Sabaté, Miquel.......................................... 24,825
Clúa Borràs, Immaculada................................... 24,800
Alonso Rey, Consolación................................... 24,750
Cilleruelo Garcia, José Àngel............................. 24,750
Gómez Maldaves, M. Teresa.............................. 24,650
Pérez Vaquera, Joaquim.................................... 24,580
Tena Faraons, Juli.............................................. 24,550
Castella Cid, Josepa.......................................... 24,550
Pujolrás Novich, Margarita................................. 24,475
Figueras Pinart, Marta........................................ 24,290
González Giménez, Àngela................................ 23,850
Codinas Perich, Maria Angels............................ 23,500
Hinojosa Melgar, Dolors..................................... 23,000
Pérez Badenes, Jordi Francesc......................... 22,925
Velasco Bech, María.......................................... 22,330
Calafell Soldevila, Marta..................................... 22,200
Coscojuela Ferrando, M. Roser......................... 22,125
Martí Vives, Montserrat...................................... 22,100
Francin Veciana, Montserrat............................... 21,850
Llauradó Boada, Anna....................................... 21,275
Ruíz García, Carlos............................................ 21,220

Puntuació

Núm. 1196

46523971P
17992187T
40315462G

NIF

Vegas Masia, M. Pilar........................................ 20,830
Sanagustín Escario, Alberto L............................ 19,665
Angelats Planas, María...................................... 19,550

P/M

Domínguez Bolaños, Isabel.....No es va
Estrada Carbonell, Jordi..........No es va
Ferrer Pérez, José-Luis...........19,510
Forner Quixal, Anna Isabel......No es va
Galimany Tort, Mercè..............No es va
Garrido Alcantarilla,
Francisco ................................No es va
37722233W Giralt Arnella, Mercedes..........No es va
77265971R
González Sánchez, Marina......No es va
36567899S
Llacay Pintat, Antoni................No es va
40435896X
López Calbet, Carlos
Gabriel No es va preseleccionar
37730524J
López Hurtado, Carolina.........No es va
39659321F
Lozano Roig, Julia...................No es va
46218592T
Martí Galcerán, M. Gloria........No es va
37682626R
Martí Rubí, Gloria....................No es va
77294414Q	 Martínez Espinet, Basilio..........No es va
35094201L
Martínez Corominas, Daniel.....No es va
77905323E
Mayans Pluja, Juan José.........No es va
73911086B
Mico Donat, Josep Maria........No es va
78148210Y	 Miralles Rafart, Ramon............No es va
46213919L
Morera Isern, Montserrat.........No es va
37691385C Muñoz Lloret, María-Teresa.....No es va
38452526E
Nicolás Sánchez, José............No es va
40975038D Pena Laguna, Mercè...............17,625
11054163H Pérez Alonso, Juan Carlos......No es va
40911756T
Pérez Santiago, José..............No es va
38098009G Pérez Vázquez, Juan Carlos....No es va
43410390Y	 Pérez Núñez, Albert................No es va
77256089D Pinyol Fontova, Antoni.............No es va
37664509P
Pisabarro San Martín,
Amador ................................No es va
77885150C Pladeveya Puigdemont,
M. Assumpció.........................No es va
38824555A
Pons Roussel, Natàlia.............No es va
35048275R
Pujante Ibañez, Manuela.........No es va
18932462N	Querol Giner, Manuel...............No es va
52600630K
Ricart Arrufat, Josefa...............No es va
35088634H Rocasalbas Vázquez, Núria.....No es va
52142428W Rodoreda Pujal, M. Dolores....No es va
39845064W Roig Ferré, Fermí.....................No es va
77884742A
Sabaté Giménez, Joaquin.......No es va
16504886V
Saez Hernández, Fco. Javier...No es va
77282730Q	 Salvador García, Martín...........No es va
77269137Q	 Sánchez Díaz, Miguel..............No es va
37686137Q	 Simo Sánchez, Ana-Maria.......No es va
43726114D Vico Pérez, Raquel..................18,110
46035763K
Vilches Garcia, Montserrat.......No es va
39651593F
Virgili Colet, Antoni..................No es va

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
46215322L
39640648X
39297680H
46104294N
36964633E
35242116K
06529407Y	
77734939E
25436840J
40859157W
37254925P
39306149T
43703652H
39173922T
51383061A
40517475P
36964108A
24361283M
18015648R
39677925G
40967295V
52142428W
75336875F
39325309R
07793100X
37695370A
39167050M
40966678K
40867345W
46552904F
35047748A
35020155X
46350551P
43506942G
77911305R
10053557G
37722233W
40272386F
35102954D
78084935G
14704260S
18999659A
46035763K
40324060T

Cognoms i nom

12241514V
39317416C
37286644X
18952926Y	
77089962B
40863758A

Castillón Pascual, Ana....................................... 34,675
Martínez Novoa, Luis......................................... 33,225
Calveras Barniol, María Teresa........................... 33,130
Puig Asens, Eulàlia............................................. 31,700
Padern Blesa, Montserrat.................................. 31,475
Rodríguez Martín, Ana María............................. 31,100
Batalla García, Consuelo.................................... 30,835
Gilibets Palau, Inmaculada................................. 30,750
García Berdiel, José Luis................................... 30,600
Gené Pau, Elvira................................................ 30,025
Mateo Pérez, Pilar de........................................ 29,450
Pont Serra, Jaume............................................. 29,450
González Cambray, Ramón............................... 28,712
Martínez Moyano, Juan Carlos.......................... 28,225
Pedro Gómez, F. José de.................................. 27,980
Enrech Triviño, M. Montserrat............................ 27,200
Mozas Banzo, Marc........................................... 27,000
Espuig Bermell, Alícia......................................... 26,550
Monter Domec, María Jesús.............................. 26,375
Sánchez Salvador, M. Lourdes.......................... 26,175
Mingueza de la Villa, Núria................................. 25,575
Rodoreda Pujal, M. Dolores............................... 25,500
León del Rio, Josep Ramón.............................. 25,375
Canet Pladevall, Roser....................................... 24,950
Manso Díez, Emilio............................................ 24,893
Aymerich Lemos, Sílvia...................................... 24,890
Aguirre Pacheco, Antonio.................................. 24,625
Gómez Blanco, M. Nieves................................. 24,400
Ormo Ruíz, Marta.............................................. 24,275
Barranco Schnitzler, María Teresa...................... 24,110
Garriga Pujol, Núria............................................ 24,050
Raventós Conill, M. Dolores............................... 23,825
Camí Pérez, Elisenda......................................... 23,700
Martín Herrero, Lourdes..................................... 23,125
Tarradas Torras, María Lourdes.......................... 23,000
Mínguez Díez, Jorge.......................................... 22,805
Giralt Arnella, Mercedes..................................... 22,635
Vilallonga Anglada, Josep.................................. 22,100
Peralta Parra, Elisenda....................................... 21,800
Valls Jové, Sergi................................................. 21,375
Izquierdo Mosso, Luis........................................ 20,765
Zaragoza Blasco, Diego..................................... 20,125
Vilches García, Montserrat................................. 19,600
Guilana Serra, M. Sónia..................................... 19,100

preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Annex 2

Lloc de treball: docent

Llista de persones no seleccionades

40852076M

Arbiol Oliver, Germán...............No es va preseleccionar

P=puntuació; M=motiu (projecte no preseleccionat segons el punt 5.2
de la convocatòria).

NIF

Cognoms i nom

77291613K
71493962A
39831200F
33940367A
18862750J
46118592G
32595748X

Codina Sabé, Montserrat........No
Frade Bello, Rosario................No
Heras Salord, M. Paz de las...No
Jacquet Yeste, Wifredo...........No
Leal Arnaldo, Ignacio...............No
León Gusta, Jorge..................No
López Martínez,
María del Pilar.........................No
Luna Castillo, Roger................No
Monfort Montañés,
M. Angeles..............................No
Mutllo Pàmies, M. Blanca........No
Muxi Muxi, Rosa......................No
Pérez Encarnación, Marta.......No
Prat Escoda, Anna..................No
Rius Sorolla, Manuel................No
Zarzuelo Arnal, Enrique...........No

NIF

Cognoms i nom

P/M

Modalitat A (tot el curs escolar 2008-2009)
Lloc de treball: docent
51402975E
36544311W
43522190A
38511298Y	
37689052X
40330360K
78073967F
37283533G
09688570G
37723160D
39329790C
37689099B

Adrada Rafael, Roberto...........No es va
Bailón Bonachera,
Encarnació..............................No es va
Bazin Rivero, Alejandra............18,700
Beltrán López, Núria................No es va
Berdún Ortiz, María-Lluïsa.......No es va
Bernard Vilamitjana, Daniel......No es va
Blanch Ripoll, Anna.................No es va
Bolaño Cid, Montserrat...........No es va
Celis García, Victorino de........No es va
Cirera Faibella, Jorja................No es va
Colilles Calvet, Montserrat.......No es va
Crespo Antón, María-Teresa....No es va

preseleccionar
preseleccionar

46682698N
40936379J

preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar

39672250X
39141069Z
33900611Z
77304587T
24315464W
17212754Z

6101

P/M
es
es
es
es
es
es

va
va
va
va
va
va

preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar

es va preseleccionar
es va preseleccionar
es
es
es
es
es
es
es

va
va
va
va
va
va
va

preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
preseleccionar
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Annex 3
Llista de persones excloses de la convocatòria
NIF		

Cognoms i nom

Motiu

NIF		

Modalitat A (tot el curs escolar 2008-2009)
Lloc de treball: docent
40970024D Almeda Ortega, Antoni.................Manca projecte
36923978P
Aragón Minguell, Ferrán...............Manca projecte
34746466K
Berlanga Sarraseca, Joan............Manca documentació
51699116S
Casado Moreno, María Dolores....Manca documentació
38509137F
Castillejos Segura, Benet..............Manca documentació
40892774Q	 Clavería Quintilla,
		
Vicente Manuel.............................Manca documentació
40888765D Curiel López-Cepero,
		
M. Rosario....................................Manca projecte
40857551Y	 Farreny Terrado, María Teresa......Manca projecte
40432764Y	 Ferrer Benito, Carles....................Manca projecte
46654285G Férriz Caggiano, Adriana..............No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
40845759J
García del Muro Solans, Joan......No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
40433987X
Godoy Tomàs, Josep Maria.........Renúncia
38076463D Jiménez Jiménez, M. Jesús.........No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
40868309T
Llanes Bordes, Jaume..................No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
37666277M Martín Juvanteny, Anna................Manca documentació
37258431H Mundo Elías, Rosa.......................Manca projecte
39671161W Muñoz Pastor, Joan Francesc......Manca documentació
38496146B
Pantaleón Gamisans, Montserrat No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
38144360X
Parejo Romero, Yolanda...............Manca projecte
39670979G Pedescoll Badenas, M. Trinitat.....Manca documentació

ORDRE EDU/351/2008, de 10 de juliol, per la
qual es creen, se suprimeixen, es fusionen i es
modifica l’àmbit territorial de diversos serveis
educatius del Departament d’Educació.
El Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es
regulen els serveis educatius del Departament
d’Educació (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994),
defineix, en el seu article 3, els centres de
recursos pedagògics (CRP) com a serveis
educatius que en un àmbit territorial definit
donen suport a l’activitat pedagògica dels
centres i a la tasca docent dels mestres i dels
professors; en el seu article 6, defineix els equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica
(EAP) com a serveis educatius multidisciplinars
que, en un àmbit territorial definit, donen suport
psicopedagògic als centres docents.
El Decret 117/1984, de 17 d’abril, sobre
ordenació de l’educació especial per a la
seva integració en el sistema educatiu ordinari
(DOGC núm. 435, de 18.5.1984), preveu, en
els seus articles 9 i 13 que el Departament

Cognoms i nom

Motiu

46582628S
Pinyol Colom, Joan......................No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
35025981V
Porta Serra, Mercè.......................Manca documentació
35998033C Reiriz Palacios, Isabel...................Manca documentació
52194782P
Ribera Rius, Miriam......................Manca documentació
37663244P
Rotes Rull, Helena........................No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
38084010N Ruíz López, M. Antonia................Manca projecte
39037729J
Saladich Garriga, Maria-Josep.....Manca documentació
35000192B
Serrallonga Gasch, Antoni............No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
13091590J
Serrano Zuñeda, Àngel Maria.......No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
40892439A
Timoneda Morera, Montserrat......No és un treball
			
de recerca o
			
desenvolupament
			
d’estudis
40273387L
Torres Rodríguez, Elisa.................Manca documentació
37655416T
Verdaguer Codina, Joan...............Manca documentació
40849095Z
Zaragoza Marqués, Felipe............Manca documentació
Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
46651015T
Carceles Pruja, Jaume.................No contempla
			
l’elaboració de
			
materials didàctics
40912891P
Castella Cid, Josefa.....................Renúncia
41401345B
Cerdà Guardiola, María-Isabel......Renúncia
77291780G Estany Iborra, Anna......................Manca projecte
39704785T
Martí Serra, M. Candela...............Manca projecte
(08.186.105)

d’Educació dotarà el sistema educatiu de
mitjans d’ordre personal i tècnic per a la correcta atenció pedagògica als alumnes amb
necessitats educatives especials.

gògics (CRP) i els equips d’assessorament
psicopedagògic (EAP) que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, en l’àmbit territorial i
emplaçament que s’indica.

A mesura que el Departament d’Educació
procedeix a l’ampliació progressiva dels CRP
i dels EAP es fa necessari redefinir i adequar
la xarxa actual d’aquests serveis educatius
a les necessitats específiques dels diferents
àmbits territorials.

Article 2
Se suprimeix l’extensió del centre de recursos pedagògics (Ext. CRP) que es detalla a
l’annex 2 d’aquesta Ordre, en l’àmbit territorial
i emplaçament que s’indica.

Atesa la conveniència d’ampliar els serveis
actuals i, en conseqüència, també de redefinir
i d’ajustar els àmbits territorials d’actuació
dels centres de recursos pedagògics (CRP) i
dels equips d’assessorament psicopedagògic
(EAP) existents a Catalunya, a proposta de la
Direcció General d’Innovació,

Ordeno:
Article 1
Es creen els centres de recursos peda6102

Article 3
Es fusionen els equips d’assessorament
psicopedagògic (EAP) que es detallen a l’annex 3 d’aquesta Ordre, en l’àmbit territorial i
emplaçament que s’indica.
Article 4
S’atribueix nou àmbit territorial d’actuació
als centres de recursos pedagògics (CRP) i
als equips d’assessorament psicopedagògic
(EAP) que es detallen a l’annex 4 d’aquesta
Ordre.

Núm. 1196

Barcelona, 10 de juliol de 2008

Annex 3

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Equips d’assessorament psicopedagògic (EAP)
que es fusionen:
Serveis Territorials: Vallès Occidental.

Annex 1
Centres de recursos pedagògics (CRP) que
es creen:
Serveis Territorials: Baix Llobregat.

Denominació: CRP Castelldefels (transformació
de l’extensió en CRP).
Codi de centre: 08930037.
Localitat: Castelldefels.
Àmbit territorial d’actuació: Castelldefels.
Serveis Territorials: Vallès Occidental.

Denominació: CRP Vallès Occidental VIII (desglossament del CRP Vallès Occidental I).
Codi de centre: 08930074.
Localitat: Castellar del Vallès.
Àmbit territorial d’actuació: Castellar del Vallès,
Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç
Savall i Sentmenat.
Serveis Territorials: Maresme-Vallès
Oriental.

Denominació: CRP del Vallès Oriental IV (desglossament del CRP Vallès Oriental I).
Codi de centre: 08921211.
Localitat: Bigues i Riells.
Àmbit territorial d’actuació: Bigues i Riells,
Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Caldes de
Montbui, Castellcir, Castellterçol, FigaróMontmany, la Garriga, Lliçà de Munt, Lliçà de
Vall, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja,
Santa Eulàlia de Ronçana.
Equips d’assessorament psicopedagògic (EAP)
que es creen:
Serveis Territorials: Baix Llobregat.

Denominació: EAP B-49 Castelldefels (desglossament de l’EAP B-19).
Codi de centre: 08905454.
Localitat: Castelldefels.
Àmbit territorial d’actuació: Castelldefels.
Serveis Territorials: Vallès Occidental.

Denominació: EAP B-50 Castellar del Vallès
(desglossament de l’EAP B-25 i de l’EAP
B-34).
Codi de centre: 08900420.
Localitat: Castellar del Vallès.
Àmbit territorial d’actuació: Castellar del Vallès,
Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç
Savall i Sentmenat.

Denominació: EAP B-11 Sabadell (sector A),
codi 08900270, i EAP B-34 Sabadell (sector
B), codi 08900277.
Denominació EAP resultant: EAP B-34
Sabadell.
Codi de centre: 08900277.
Localitat: Sabadell.
Àmbit territorial d’actuació: Sabadell i San
Quirze del Vallès.

Annex 4
Centres de recursos pedagògics (CRP) als
quals s’atribueix nou àmbit territorial d’actuació:
Serveis Territorials: Baix Llobregat.

Denominació: CRP Baix Llobregat II.
Codi de centre: 08930043
Localitat: Gavà
Àmbit territorial d’actuació: Begues, Gavà, Sant
Climent de Llobregat i Viladecans.
Serveis Territorials: Vallès Occidental.

Denominació: CRP Vallès Occidental I.
Codi de centre: 08904081.
Localitat: Sabadell.
Àmbit territorial d’actuació: Sabadell i Sant
Quirze del Vallès.
Denominació: CRP Vallès Occidental VII.
Codi de centre: 08930041.
Localitat: Badia del Vallès.
Àmbit territorial d’actuació: Badia del Vallès i
Barberà del Vallès.
Serveis Territorials: Maresme-Vallès
Oriental.

Denominació: CRP del Vallès Oriental I.
Codi de centre: 08930013.
Localitat: Granollers.
Àmbit territorial d’actuació: Granollers,
Canovelles, la Roca del Vallès, les Franqueses
del Vallès, Vallromanes, Vilanova del Vallès.
Equips d’assessorament psicopedagògic
(EAP) als quals s’atribueix nou àmbit territorial
d’actuació:
Serveis Territorials: Baix Llobregat.

Denominació: EAP B-19.
Codi de centre: 08900265.
Localitat: Viladecans.
Àmbit territorial d’actuació: Begues, Gavà, Sant
Climent de Llobregat i Viladecans.
Serveis Territorials: Vallès Occidental.

Annex 2
Centres de recursos pedagògics (CRP) que
se suprimeixen:
Serveis Territorials: Baix Llobregat.

Denominació: Extensió del CRP de Sant Joan
Despí (integració al CRP Baix Llobregat V).
Codi de centre: 08930038.
Localitat: Sant Joan Despí.
Àmbit territorial d’actuació: Sant Joan Despí.

Denominació: EAP B-25 Badia del Vallès.
Codi de centre: 08900272.
Localitat: Badia del Vallès.
Àmbit territorial d’actuació: Badia del Vallès i
Barberà del Vallès.
Denominació: EAP B-34 Sabadell.
Codi de centre: 08900277.
Localitat: Sabadell.
Àmbit territorial d’actuació: Sabadell i Sant
Quirze del Vallès.
(08.191.193)

RESOLUCIÓ EDU/2298/2008, de 7 de juliol,
per la qual es dóna publicitat a la Resolució de
26 de juny de 2008, relativa al recurs de reposició interposat pel centre La Salle Gràcia, de
Barcelona, contra la Resolució EDU/1028/2008,
d’11 de març.
Per la Resolució EDU/1028/2008, d’11 de
març (DOGC núm. 5108, de 10.4.2008), es
van resoldre les sol·licituds de centres docents
privats per acollir-se al règim de concerts
educatius per als ensenyaments d’educació
infantil de segon cicle i d’educació secundària
obligatòria.
D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució
es va denegar al centre La Salle Gràcia, de
Barcelona, amb codi 08007032, l’accés al
règim general de concerts educatius per a 1
unitat de primer curs d’educació infantil de
segon cicle, a comptar des de l’inici del curs
escolar 2008/09.
Contra aquesta Resolució, el centre La Salle
Gràcia va interposar un recurs de reposició,
pel qual sol·licitava concert per a 1 unitat de
primer curs d’educació infantil de segon cicle,
que s’ha estimat per la Resolució de 26 de
juny de 2008.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,

Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 26 de
juny de 2008, per la qual s’estima el recurs
interposat pel centre docent privat La Salle
Gràcia, de Barcelona, amb codi 08007032,
contra la Resolució EDU/1028/2008, d’11 de
març, per la qual es resolen les sol·licituds de
centres docents privats per acollir-se al règim
de concerts educatius per als ensenyaments
d’educació infantil de segon cicle i d’educació
secundària obligatòria.
En conseqüència, s’aprova l’accés al règim
general dels concerts educatius per a 1 unitat
de primer curs d’educació infantil de segon
cicle per al curs 2008/09.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació al Diari Oficial dela
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.
Barcelona, 7 de juliol de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.192.158)
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RESOLUCIÓ EDU/2299/2008, de 9 de juliol, per
la qual es dóna publicitat a la Resolució de 2 de
juliol de 2008, del recurs de reposició interposat
per la titularitat del centre docent privat concertat
Reial Monestir de Santa Isabel, de Barcelona,
contra la Resolució EDU/1028/2008, d’11 de
març.
Per la Resolució EDU/1028/2008, d’11 de
març (DOGC núm. 5108, de 10.4.2008), es
van resoldre les sol·licituds de centres docents
privats per acollir-se al règim de concerts
educatius per als ensenyaments d’educació
infantil de segon cicle i d’educació secundària
obligatòria.
D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució es
va denegar al centre Reial Monestir de Santa
Isabel, de Barcelona, amb codi 08004705,
l’accés al règim general de concerts educatius
per a 12 unitats d’educació infantil de segon
cicle, a comptar des de l’inici del curs escolar
2008-2009.
Contra aquesta Resolució, el centre Reial
Monestir de Santa Isabel hi va interposar un
recurs de reposició pel qual sol·licitava concert
per a quatre unitats de primer curs d’educació
infantil de segon cicle i que s’ha estimat per
la Resolució de 2 de juliol de 2008.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu,
Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 2
de juliol de 2008, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Reial Monestir de Santa Isabel, de Barcelona,
amb codi 08004705, contra la Resolució
EDU/1028/2008, d’11 de març, per la qual
es resolen les sol·licituds de centres docents
privats per acollir-se al règim de concerts
educatius per als ensenyaments d’educació
infantil de segon cicle i d’educació secundària
obligatòria.
En conseqüència, s’aprova l’accés al règim
general dels concerts educatius per a quatre
unitats de primer curs d’educació infantil de
segon cicle per al curs 2008-2009.
—2 Inscriure aquesta Resolució al Registre
de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades hi
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 estableix l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 9 de juliol de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.196.031)

RESOLUCIÓ EDU/2300/2008, d’11 de juliol,
per la qual es crea una secció d’educació secundària a Sils.
La demanda de places escolars a Catalunya
fan necessària la creació de noves places
escolars públiques.
Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com es previst a la planificació escolar, s’ha
considerat convenient crear una secció d’educació secundària a Sils, el funcionament de
la qual s’adequarà al que estableix el Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària
i formació professional de grau superior i a la
resta de normativa legal reglamentària.
En conseqüència, a proposta de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Crear la secció d’educació secundària a
Sils, amb codi de centre 17009308, ubicada
al c. de l’Abat Oliba - c. Lluís Llach-c. Josep
Carreras, de Sils (la Selva), adscrita a l’institut
d’educació secundària de Santa Coloma de
Farners, amb codi de centre 17005376, del
qual és part integrant, amb efectes administratius des de l’1 de juliol de 2008.
—2 La secció esmentada impartirà els ensenyaments que tot seguit es detallen, amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs
escolar 2008-2009:
Educació secundària obligatòria.
—3 S’atribueix al centre la denominació
específica: de Sils.
—4 La Direcció General de Recursos del
Sistema Educatiu adoptarà les mesures
necessàries que exigeixi el funcionament
d’aquesta secció.
Barcelona, 11 de juliol de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.191.109)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Correcció
d’errades a la Resolució EDU/1310/2008, de
24 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions
provisionals al personal funcionari i interí
dels cossos docents en centres d’educació
infantil i primària, d’ensenyaments secundaris
i de formació de persones adultes, serveis
educatius i altres llocs amb efectes d’1 de
setembre de 2008 i sobre els desplaçaments
forçosos per modificació de les plantilles dels
centres docents públics (DOGC núm. 5153,
pàg. 45654, de 16.6.2008).
Havent observat errades als textos català i
castellà de l’esmentada correcció d’errades,
tramesos al DOGC i publicats al núm. 5153,
pàg. 45654, de 16.6.2008, se’n detallen les
oportunes correccions:
A la pàgina 45654, en la primera esmena
que es fa constar, on diu:
6104

“En l’annex 3, pàgina 34573, als Serveis Territorials a Barcelona, al municipi de
Barcelona, on diu:
”08013196 IES Milà i Fontanals (1) (C)
”ha de dir:
”08013196 IES Milà i Fontanals (1)”,
ha de dir:
“En l’annex 3, pàgina 34592, als Serveis
Territorials al Baix Llobregat-Anoia, al municipi
d’Igualada, on diu:
”08019654 IES Milà i Fontanals (1) (C)
”ha de dir:
”08019654 IES Milà i Fontanals (1)”.
Barcelona, 17 de juny de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.172.059)

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’Educació.
Número d’expedient: 0954/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
de mòduls prefabricats al CEIP Gegant del
Rec de Salt.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 110.591,44
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5105, amb data 07
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 07.05.2008.
Contractista: Construccions Misca, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 99.753,47 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1215/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de construcció
de basament de 2 mòduls prefabricats per al
CEIP Reus (Baix Camp).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 96.839,86
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5121, amb data 29
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 12.06.2008.
Contractista: Construcciones y Reformas
Ruiz, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 85.025,40, IVA inclòs.

Núm. 1196

Número d’expedient: 1216/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació d’1
mòdul prefabricat al CEIP Nou de Collbató
(Anoia).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 62.794,57
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5121, amb data 29
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 22.05.2008.
Contractista: MCM Projects i Serveis, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 53.829,08 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1164/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d≠’infraestructura
de 4 mòduls prefabricats al CEIP Nou de les
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 263.054,04
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 22 de maig de 2008.
Contractista: Asfaltos y Acabados, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 236.748,64 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 3 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.186.056)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte d’obres (exp. 1655/08).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministraments.
c) Número d’expedient: 1655/08.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de reforma
i adaptació dels accessos i evacuacions al
CEIP Devesa de Salt (Gironès).
b) Termini d’execució: 4 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 data de formalització
del contracte.
—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
—4 Pressupost de licitació
Import total IVA inclòs: 415.337,73 euros
Import total IVA exclòs: 358.049,77 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 informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178
e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al Diari Oficial dela 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 9.4 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’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de
correu electrònic que s’esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l’obertura pública de les ofertes.
—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis
Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des
de l’endemà de l’acabament del termini de
presentació de les proposicions. Si el dia
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.
e) Hora: 10.00 h.
—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Barcelona, 11 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.192.095)
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