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EDICTE de 8 de juliol de 2008, pel qual
es notifica el plec de càrrecs formulat en la
instrucció de l’expedient disciplinari incoat per
resolució de 5 de febrer de 2008 a Jaume
Martín Bigas.

Número d’expedient: 1115/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació i
adequació d’espais a l’IES La Plana de Vic
(Osona).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 116.634,86
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5117, amb data 23
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 23/05/08.
Contractista: Técnicas de Rehabilitación y
Construcción, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 116.051,69 euros, IVA
inclòs.

En la tramitació de l’expedient disciplinari
incoat per Resolució de 5 de febrer de 2008
al funcionari docent Sr. Jaume Martín Bigas,
amb DNI núm. 40.973.593-J, i atès que no
ha estat possible practicar la notificació del
plec de càrrecs formulat amb data 29 de maig
de 2008, tramesa a l’adreça indicada pel Sr.
Martín al carrer Avinguda Icària número 141
1r-2a de Barcelona (CP 08005), es notifica a
la persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, el plec de càrrecs és a
la seva disposició a les oficines de la Inspecció
de Serveis del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202226, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns
a divendres en horari d’oficina.

Número d’expedient: 1116/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’ampliació i
redistribució interior al SES de Calldetenes
(Osona).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 241.674,98
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5117, amb data 23
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 23/05/08.
Contractista: Técnicas de Rehabilitación y
Construcción, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 224.674,98 euros, IVA
inclòs.

Així mateix es notifica que disposa d’un
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per poder contestar el plec de càrrecs amb
les al·legacions que consideri convenients per
a la seva defensa i aportar els documents que
consideri d’interès. També podrà sol·licitar
la pràctica de les proves que, per a la seva
defensa, estimi necessàries, i se li facilitarà
còpia de l’expedient si la sol·licita.

Barcelona, 8 de juliol de 2008

Barcelona, 8 de juliol de 2008
Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient
(08.193.139)

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Educació.

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.190.145)

Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 210.485,29
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5101, amb data 01
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 20/05/2008.
Contractista: Rehac, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 178.891,45 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1120/08.
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 Calandrieres
de Castelló d’Empúries (Alt Empordà).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 94.074,06
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5117, amb data 23
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 21/05/2008.
Contractista: Obres Pirinaiques, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 81.232,95 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 9 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.191.197)

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.

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: 0883/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de redistribució
d’espais a l’IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas
de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
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Número d’expedient: 0508/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’adequació de
cuina del CEIP D’Olvan (Berguedà).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 80.847,48
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5091, amb data 14
de març de 2008.
Data d’adjudicació: 23 d’abril de 2008.
Contractista: Construccions Beraví, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 73.732,90 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1147/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:

Núm. 1197

Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
de 2 mòduls prefabricats al SES Serra de Noet
de Berga (Berguedà).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 112.999,49
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 23 de maig de 2008.
Contractista: Construccions Beraví, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 104.185,53 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 9 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.192.022)

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.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Servei de Contractacions i Subministraments.
Número d’expedient: 0144/08.
Objecte del contracte: servei de suport al
disseny, la construcció i la implementació de
la Fitxa de Centres.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat (derivat d’acord marc).
Pressupost base de la licitació: 239.280,00
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 7 d’abril de 2008.
Contractista: Everis Spain SL.
Import d’adjudicació: 233.122,72 euros, IVA
inclòs.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Número d’expedient: 2015/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: subministrament d’arxivadors, fitxers i armariets amb destinació als
centres educatius públics de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 152.507,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 10 de juny de 2008.
Contractista: Comercial de Industrias Reunidas SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 142.654,00 euros, IVA
inclòs.

hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC.

Barcelona, 10 de juliol de 2008

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 a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.192.015)

ORDRE EDU/356/2008, de 18 de juliol, per
la qual es convoca una beca de col·laboració
en tasques d’anàlisi estadística de dades
d’avaluació al Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu.
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu és un òrgan consultiu del Departament d’Educació que té com a objectiu efectuar una tasca d’anàlisi i d’avaluació externa
del sistema educatiu d’àmbit no universitari,
d’acord amb el que estableix l’article 1 del
Decret 305/1993, de 9 de desembre, de
creació del Consell.
Per desenvolupar el treball estadístic d’anàlisi
de dades d’avaluació generades en els diferents
estudis realitzats pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, el Departament
d’Educació té interès en convocar aquesta
beca de col·laboració, dins d’un procediment
de concurrència competitiva i publicitat.
Per tot això, d’acord amb el que preveu 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,

Ordeno:
Article 1
Obrir convocatòria pública per adjudicar
una beca de col·laboració en tasques de
gravació, d’anàlisi estadística de dades i de
revisió de documents d’avaluació al Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
del Departament d’Educació, adreçada a
estudiants de segon cicle, de tercer cicle i de
postgrau, i que siguin titulats en pedagogia,
psicologia, sociologia, ciències polítiques,
estadística, matemàtiques, filologia anglesa,
catalana o hispànica.
Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta
convocatòria, les quals consten a l’annex
d’aquesta Ordre.

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
des de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 de juliol de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex
Bases
—1 Objecte
La beca té com a objecte la col·laboració en
tasques de gravació, d’anàlisi estadística de
dades i de revisió de documents d’avaluació
al Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu del Departament d’Educació, utilitzant
diferents paquets informàtics, especialment
l’SPSS.
—2 Persones destinatàries
Aquesta beca s’adreça a estudiants de
segon cicle, de tercer cicle i de postgrau,
que siguin titulats en pedagogia, psicologia,
sociologia, ciències polítiques, estadística,
matemàtiques, filologia anglesa, catalana o
hispànica, i que obligatòriament tinguin coneixements sobre les àrees següents:
Coneixements d’avaluació educativa,
manipulació i anàlisi de paquets estadístics,
especialment SPSS.
Coneixements de català.
Coneixements d’anglès.

Article 3
L’import d’aquesta beca s’estableix en
737,01 euros/mes, i un import total de 2.948,04
euros, a càrrec de la partida pressupostària
D/480000100/4210, del centre gestor EN01,
del Pressupost de la Generalitat de Catalunya
per al 2008.

—3 Durada i lloc de realització
La beca tindrà una durada de 4 mesos a
partir de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2008. La dedicació de la persona
adjudicatària serà de 25 hores setmanals, i
la durà a terme dins la jornada ordinària de
treball del Departament d’Educació, de dilluns
a divendres, al Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu.
La beca podrà prorrogar-se per un any
més.

Article 4
Les persones interessades poden presentar
les seves sol·licituds en el termini de 15 dies

—4 Dotació econòmica
La beca té una dotació econòmica de 737,01
euros/mes i un import total de 2.948,04 euros,
amb les retencions legals corresponents.
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La concessió de la beca no comporta una
relació laboral de cap mena, ni tampoc de
prestació de serveis, entre la persona adjudicatària i la Generalitat de Catalunya, ni dóna
lloc a la inclusió en la Seguretat Social.
—5 Sol·licituds i llocs de prestació
Per participar en aquesta convocatòria
s’ha de presentar una sol·licitud, adreçada
al director de Serveis, al Registre del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona), o per qualsevol dels mitjans
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·
licitant de la beca.
b) Declaració conforme no s’han obtingut
altres ajuts per a la mateixa finalitat.
c) Currículum de la persona sol·licitant, en
el qual cal indicar els estudis i l’experiència
anterior en matèria de gravació, anàlisi estadística i revisió de documents.
d) Fotocòpia dels certificats i les titulacions
que acreditin la realització d’estudis necessaris
per participar en la convocatòria i les dades
que es facin constar al currículum.
—6 Criteris de valoració
Els criteris de selecció s’ajustaran al barem
de mèrits següents:
Expedient acadèmic i currículum: fins a
50 punts.
Acreditació del grau de coneixement de la
llengua catalana: fins a 15 punts.
Acreditació del grau de coneixement de la
llengua anglesa: fins a 5 punts.
Coneixement del paquet estadístic SPSS:
fins a 30 punts.
Entrevista: fins a 25 punts.
Així mateix, per poder facilitar la valoració
es podrà demanar als sol·licitants l’aportació
d’informació i documents complementaris.
—7 Tramitació
La selecció dels aspirants la durà a terme
una comissió formada per la secretària del
Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu, el responsable d’avaluació i prospectiva de les TIC al sistema educatiu i la
col·laboradora tècnica responsable de l’àrea
de metodologia.
Aquesta comissió analitzarà les sol·licituds,
realitzarà la ponderació i elevarà la proposta
de resolució al conseller d’Educació. D’acord
amb el punt anterior, i als efectes del barem
de mèrits, aquesta comissió de selecció haurà
d’entrevistar els aspirants. La proposta de
resolució de la convocatòria ha de ser motivada en aplicació dels criteris de valoració
que preveu la base 6.
—8 Resolució de la convocatòria i recursos
El conseller d’Educació resoldrà la concessió, la qual serà notificada a la persona que
resulti adjudicatària de la beca i publicada al
DOGC.
L’adjudicació de la beca es pot declarar
deserta en la seva totalitat o parcialment.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades
s’entendran desestimades si no recau resolució
expressa en el termini de sis mesos comptats
des de l’endemà de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.

—9 Acceptació de les beques
La persona que resulti adjudicatària de la
beca n’ha de formalitzar l’acceptació mitjançant
la signatura d’un document on es comprometi
a complir les condicions generals establertes
en aquestes bases, i les específiques que
s’incloguin en el document esmentat.
—10 Forma de pagament
El pagament de la beca es realitzarà de forma
fraccionada per mensualitats vençudes.
—11 Drets i obligacions del becari
La persona adjudicatària restarà obligada
a dur a terme l’activitat becada en els termes
previstos en aquesta Ordre, a complir les normes
de funcionament de la Direcció de Serveis i a
seguir les instruccions donades per la tutora i
altre personal d’aquesta Direcció de Serveis.
La persona adjudicatària també estarà
obligada a facilitar tota la informació que li
sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa vigent.
—12 Revocació
El Departament d’Educació podrà revocar,
amb audiència prèvia a la persona adjudicatària, la concessió de la beca, per absència
injustificada o falta d’aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de
la finalitat per a la qual va ser concedida i de
les condicions que s’estableixen en aquestes
bases i en el document d’acceptació de la beca
per part de la persona adjudicatària.
En el supòsit de revocació o renúncia a la
beca de col·laboració o a la seva pròrroga, es
podrà adjudicar la beca dins de l’ordre establert
a les persones que hagin estat designades
suplents en la resolució d’adjudicació.
(08.200.102)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte d’obres (exp. 1682/08).
—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: 1682/08.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació
de potència i ordenació instal·lació elèctrica
del Centre de Procés de Dades als Serveis
Centrals del Departament d’Educació.
b) Termini d’execució: 60 dies a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig que s’efectuarà en un termini màxim
de 10 dies des de la data de formalització
del contracte.
—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
—4 Pressupost de licitació
Import total IVA inclòs: 267.850,04 euros
Import total IVA exclòs: 230.905,21 euros
IVA suportat: 16 %
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
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Definitiva: del 5% de l’import d’adjudicació
(IVA exclòs).
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup I, subgrup 9, 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://www20.gencat.
cat/portal/site/Educacio
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: 29 d’agost
de 2008.
b) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 9.4 el 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: 8 de setembre de 2008.
En cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.
e) Hora: 10.00 h.
—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
—12 Admissió de variants: no
Barcelona, 17 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.200.018)
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RESOLUCIÓ EDU/2345/2008, de 2 de juliol,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Maristes Rubí, de Rubí.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre docent privat Maristes
Rubí, de Rubí, en petició d’autorització de
modificació de la capacitat del centre esmentat,
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
bàsics 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 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Maristes
Rubí, codi 08023724, de Rubí, per modificació
de la capacitat del centre esmentat en els
termes següents:
Capacitat que s’amplia:
Educació infantil de segon cicle: de 7 a 9
unitats i de 175 a 217 llocs escolars.
—2 Inscriure aquesta Resolució al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
hi poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons 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.
Sabadell, 2 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental
Annex
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 9 unitats amb
capacitat per a 217 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat
per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria : 12 unitats
amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 70
llocs escolars de la modalitat d’humanitats
i ciències socials, i 4 unitats amb capacitat
per a 140 llocs escolars de la modalitat de
ciències i tecnologia.
Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció:
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars
de la modalitat d’humanitats i ciències socials,
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars

de la modalitat de ciències de la naturalesa i de
la salut, i 2 unitats amb capacitat per a 70 llocs
escolars de la modalitat de tecnologia.
(08.183.003)

RESOLUCIÓ EDU/2346/2008, de 2 de juliol,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Ramon Fuster, de Cerdanyola del Vallès.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre docent privat Ramon
Fuster, de Cerdanyola del Vallès, en petició
d’autorització de modificació de la capacitat,
es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa d’aplicació, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de règim general no universitaris, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Ramon
Fuster, amb codi 08028850, de Cerdanyola
del Vallès, per modificació de la capacitat, en
els termes següents:
Capacitat que s’amplia:
Educació infantil de segon cicle: de 7 a 8
unitats i de 175 a 200 llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Sabadell, 2 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

RESOLUCIÓ EDU/2347/2008, de 2 de juliol,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Sagrada Família, de Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel titular del centre docent privat Sagrada Família, de Sabadell, en petició d’autorització de
modificació de la capacitat del centre esmentat,
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 bàsics 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 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Sagrada
Família, codi 08024182, de Sabadell, per modificació de la capacitat del centre esmentat
en els termes següents:
Capacitat que s’amplia:
Educació infantil de segon cicle: de 6 a 7
unitats i de 150 a 175 llocs escolars.
—2 Inscriure aquesta Resolució al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
hi poden interposar un recurs d’alçada davant
el conseller d’Educació en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà d’haver-se publicat
al DOGC, segons 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.
Sabadell, 2 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

Annex
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 8 unitats
amb capacitat per a 200 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat
per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.

Autorització d’obertura:
Adreça principal: c. Indústria, 9.
Educació infantil de segon cicle: 6 unitats amb
capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat
per a 300 llocs escolars.
Adreça 2: c. Sant Josep, 4-10.
Educació infantil de segon cicle: 1 unitat amb
capacitat per a 25 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

(08.183.022)

(08.183.004)

Annex
Composició del centre
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RESOLUCIÓ EDU/2348/2008, de 23 de juny,
per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre docent privat Núria Vilella, de
Sabadell.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel representant del titular del centre docent
privat Núria Vilella, de Sabadell, en petició de
modificació dels ensenyaments, es va instruir
l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixin ensenyaments de règim general
no universitaris; el Reial decret 1538/2006,
de 15 de desembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; l’annex V del Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit
del sistema educatiu, 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 Núria Vilella, de Sabadell,
codi 08059536, per modificació d’ensenyaments, en els termes següents:
Ensenyament que s’amplia:
Formació professional de grau superior :
Assessoria d’imatge personal: 2 unitats
i 30 llocs escolars. En cap cas una unitat
no superarà els 15 llocs escolars. Aquestes
unitats estaran ubicades al local del c. Pardo
Bazán, 26-28.
—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 al
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Sabadell, 23 de juny de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental
Annex
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Adreça principal: pg. Rubió i Ors. 61.
Formació professional de grau mitjà:
Perruqueria: 2 unitats amb capacitat per a
40 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 20
llocs escolars.
Adreça 2: c. Pardo Bazán, 26-28.
Formació professional de grau mitjà:
Estètica personal decorativa: 1 unitat amb
capacitat per a 20 llocs escolars, en torn de
tarda.
Formació professional de grau superior
Estètica: 2 unitats amb capacitat per a 40
llocs escolars, en torn de matí.
En cap cas una unitat no superarà els 20
llocs escolars.
Assessoria d’imatge personal: 2 unitats amb
capacitat per a 30 llocs escolars. En cap cas
una unitat no superarà els 15 llocs escolars.
(08.175.004)

Formació professional de grau superior:
Gestió comercial i màrqueting.
Sistemes informàtics i de telecomunicació.
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
—3 Inscriure aquesta Resolució al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
hi poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà d’haver-se publicat
al DOGC, segons els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Barcelona, 2 de juliol de 2008

RESOLUCIÓ EDU/2349/2008, de 2 de juliol,
per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Jaume
Balmes, de l’Hospitalet de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel representant del centre docent privat
Jaume Balmes, de l’Hospitalet de Llobregat,
en petició d’autorització de modificació dels
ensenyaments i dels torns horaris, 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 bàsics dels centres que
imparteixin ensenyaments de règim general no
universitaris; el Reial decret 1538/2006, de 15
de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional del sistema
educatiu; l’annex V del Reial decret 777/1998,
de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Jaume
Balmes, de l’Hospitalet de Llobregat, codi
08038867, per modificació dels ensenyaments
en els termes següents:
Ensenyaments que s’amplien:
Formació professional de grau mitjà:
Perruqueria: 2 unitats i 50 llocs escolars al
torn de tarda.
Formació professional de grau superior:
Assessorament d’imatge personal: 2 unitats
i 50 llocs escolars al torn de tarda.
—2 Autoritzar la modificació dels torns horaris
dels ensenyaments següents:
Torn horari de matí:
Formació professional de grau mitjà:
Estètica personal decorativa.
Torn horari de tarda:
Formació professional de grau mitjà:
Comerç.
Equips electrònics de consum.
Farmàcia.
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(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)
Annex
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Adreça principal: Travessia Industrial, 161.
Educació infantil de segon cicle: 3 unitats amb
capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat
per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats amb
capacitat per a 240 llocs escolars.
Adreça 2: Travessia Industrial, 157-159.
Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a 210
llocs escolars en les modalitats d’humanitats i
ciències socials, i ciències i tecnologia.
Amb caràcter transitori i fins a la seva extinció:
6 unitats amb capacitat per a 210 llocs escolars en les modalitats d’humanitats i ciències
socials, ciències de la naturalesa i la salut, i
tecnologia.
Torn horari de matí:
Formació professional de grau mitjà:
Estètica personal decorativa: 1 unitat amb
capacitat per a 25 llocs escolars.
Torn horari de tarda:
Formació professional de grau mitjà:
Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 25
llocs escolars.
Equips electrònics de consum: 2 unitats amb
capacitat per a 50 llocs escolars.
Farmàcia: 1 unitat amb capacitat per a 25
llocs escolars.
Perruqueria: 2 unitats amb capacitat per a 50
llocs escolars.
En cap cas una unitat no pot superar els 25
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb
capacitat per a 25 llocs escolars.
Sistemes informàtics i de telecomunicació:
2 unitats amb capacitat per a 50 llocs escolars.
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques: 2 unitats amb capacitat per a 50 llocs
escolars.
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Assessorament d’imatge personal: 2 unitats
amb capacitat per a 50 llocs escolars.
En cap cas una unitat no pot superar els 25
llocs escolars.

Barcelona, 2 de juliol de 2008

(08.183.006)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

RESOLUCIÓ EDU/2350/2008, de 2 de juliol,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
d’educació infantil L’Oreneta, de Vilanova i
la Geltrú.

(08.183.005)

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització
d’obertura d’un centre d’educació infantil de
primer cicle, presentada pel promotor, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa d’aplicació, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació; el Decret 282/2006,
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer
cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educació infantil L’Oreneta, de Vilanova i la Geltrú,
en els termes següents:
Comarca: Garraf.
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Codi: 08067934.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: L’Oreneta.
Adreça: c. Cristòfol Raventós, 11-13, baixos.
Titular: Antonio Francisco Berrocal García.
NIF: 52214273 H.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:
7 unitats amb capacitat per a 95 llocs
escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, 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.

p. d.

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

RESOLUCIÓ EDU/2351/2008, d’1 de juliol,
per la qual s’autoritza el canvi de titular del
centre docent privat Vedruna Manresa, de
Manresa.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
al Departament d’Educació per la Fundació
Privada Vedruna Manresa, en petició de canvi
de titularitat del centre docent privat Vedruna
Manresa, de Manresa, 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,

RESOLUCIÓ EDU/2352/2008, de 4 de juliol,
d’adscripció amb destinació definitiva de
diverses funcionàries del cos de mestres al
CEIP Celrà.
Pel Decret 517/2006, de 5 de desembre
(DOGC núm. 4776, de 7.12.2006), es creen diversos col·legis d’educació infantil i primària.
Mitjançant la Resolució EDU/4437/2006,
de 19 de desembre (DOGC núm. 4804, de
22.1.2007), es disposa l’inici d’activitats dels col·
legis d’educació infantil i primària a què es refereix
el paràgraf anterior amb les especificacions que
consten al punt 1 d’aquesta Resolució.
L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin destinació
definitiva en un centre com a conseqüència de
desglossament, desdoblament, transformació
o trasllat total o parcial d’un altre o d’uns altres
centres, tindran, quant a l’antiguitat al centre de
destinació, la generada al centre d’origen.
L’article 3 de l’esmentada Resolució
EDU/4437/2006, de 19 de desembre, determina l’adopció de les mesures corresponents
en relació amb el professorat com a conseqüència del desglossament o la fusió dels
centres afectats.
Per tot el que s’ha expressat,

Resolc:

Resolc:
—1 Autoritzar el canvi de titular del centre
docent privat Vedruna Manresa, de Manresa,
amb codi 08020383, amb efectes a partir
del primer dia del mes següent al de la seva
publicació al DOGC.
Les dades del nou titular són:
Nom: Fundació Privada Vedruna Manresa.
NIF: G63835706.
—2 El nou titular se subroga en totes les obligacions i els drets del concert educatiu subscrit
amb el titular anterior. En conseqüència, el
corresponent servei territorial del Departament
d’Educació efectuarà els tràmits necessaris
per incloure les modificacions escaients en els
documents administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Barcelona, 1 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)
(08.182.106)
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—1 Adscriure amb destinació definitiva les
funcionàries del cos de mestres esmentades a
l’annex d’aquesta Resolució als llocs de treball
que també s’indiquen al dit annex amb efectes
des de l’1 de setembre de 2008.
—2 Mantenir al centre al qual s’adscriuen
l’antiguitat que tenien aquestes funcionàries
docents al centre d’origen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades hi
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que estableix 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 el subdirector general de
Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons 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, 4 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució EDU/4295/2006, DOGC de
4.1.2007)
Joan Martí i Garcia
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines

Full de disposicions i actes administratius

Annex

Creat per desglossament progressiu del
CEIP l’Aulet, codi 17000913, de Celrà

Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons 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.

Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:

Barcelona, 4 de juliol de 2008

Serveis Territorials d’Educació a Girona

CEIP Celrà
Codi 17008471-Celrà

NIF: 040307595A
Nom i cognoms: Esther Solé Giró
Especialitat: educació infantil
NIF: 039309232R
Nom i cognoms: Rosa Serra Vilajosana
Especialitat: educació primària

p. d.

(Resolució EDU/4295/2006, DOGC de
4.1.2007)
Joan Martí i Garcia
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines

(08.198.026)
Annex
RESOLUCIÓ EDU/2353/2008, de 4 de juliol,
d’adscripció amb destinació definitiva de diverses funcionàries del cos de mestres a la zona
escolar rural Empordanet-Gavarres.
Per la Resolució EDU/1430/2008, de 29
d’abril (DOGC núm. 5132, de 16.5.2008), es
suprimeixen la zona escolar rural l’Empordanet,
de la Pera i amb codi 17007491, i la zona
escolar rural les Gavarres, de Corçà i amb
codi 17007543. A més, es crea amb efectes
acadèmics i administratius a partir de l’inici del
curs escolar 2008-2009 la zona escolar rural
Empordanet-Gavarres, amb número de codi
17009473, que integra centres procedents de
les zones escolars suprimides.
L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin destinació
definitiva en un centre com a conseqüència de
desglossament, desdoblament, transformació
o trasllat total o parcial d’un altre o d’uns altres
centres tindran, quant a l’antiguitat al centre de
destinació, la generada al centre d’origen.
Per tot el que s’ha expressat,

Serveis Territorials d’Educació a Girona

Zona escolar rural Empordanet-Gavarres
Codi 17009473-Cruïlles, Monells i Sant Sadurní
de l’Heura
Integra centres procedents de la zona
escolar rural l’Empordanet, de la Pera i amb
codi 17007491, i de la zona escolar rural les
Gavarres, de Corçà i amb codi 17007543,
suprimides amb efectes des de l’1 de setembre de 2008.
Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:
NIF: 040318352L
Nom i cognoms: M. Mercè Sànchez Piernagorda
Especialitat: educació primària, anglès
NIF: 040516813J
Nom i cognoms: Isabel Illas Bonavia
Especialitat: educació primària, música
NIF: 079302416A
Nom i cognoms: Esperança Muntada Ven
drell
Especialitat: educació especial

desglossament, desdoblament, transformació
o trasllat total o parcial d’un altre o d’uns altres
centres tindran, quant a l’antiguitat al centre de
destinació, la generada al centre d’origen.
Per tot el que s’ha expressat,

Resolc:
—1 Adscriure amb destinació definitiva les
funcionàries del cos de mestres esmentades a
l’annex d’aquesta Resolució als llocs de treball
que també s’indiquen a la dita Resolució amb
efectes des de l’1 de setembre de 2008.
—2 Mantenir al centre al qual s’adscriuen
l’antiguitat que aquestes funcionàries docents
tenien al centre d’origen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades hi
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que estableix 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 el subdirector general de
Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons 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, 10 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució EDU/4295/2006, DOGC de
4.1.2007)

(08.198.027)

Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines

—1 Adscriure amb destinació definitiva les
funcionàries del cos de mestres esmentades a
l’annex d’aquesta Resolució als llocs de treball
que també s’indiquen al dit annex amb efectes
des de l’1 de setembre de 2008.

RESOLUCIÓ EDU/2354/2008, de 10 de
juliol, d’adscripció amb destinació definitiva
de diverses funcionàries del cos de mestres
al CEIP la Selva del Camp.

Annex

—2 Mantenir a la zonar escolar rural Empordanet-Gavarres l’antiguitat que tenien
aquestes funcionàries docents a la zona
escolar rural les Gavarres i a la zona escolar
rural l’Empordanet.

Pel Decret 240/2007, de 23 d’octubre
(DOGC núm. 4995, de 25.10.2007), es creen
diversos col·legis d’educació infantil i primària,
entre els quals n’hi ha un a la Selva del Camp
per desglossament progressiu del CEIP Gil
Cristià i Arbós.

CEIP la Selva del Camp
Codi 43009679-la Selva del Camp

Mitjançant la Resolució EDU/3414/2007,
de 9 de novembre (DOGC núm. 5009, de
15.11.2007), es disposa el començament de
les activitats del col·legi d’educació infantil i
primària a què es refereix el paràgraf anterior
i se li atribueix la denominació de CEIP la
Selva del Camp.

Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:

Resolc:

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades hi
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que estableix 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 el subdirector general de

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin destinació
definitiva en un centre com a conseqüència de
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Serveis Territorials d’Educació
a Tarragona

Creat per desglossament progressiu del
CEIP Gil Cristià i Arbós, codi 43003100, de
la Selva del Camp.

NIF: 19460344K.
Nom i cognoms: Matilde Hernández Na
varro.
Especialitat: educació primària.
NIF: 39848282T.
Nom i cognoms: Neus March Vallverdu.
Especialitat: educació infantil.
(08.198.028)

Núm. 1197

RESOLUCIÓ EDU/2355/2008, de 4 de juliol,
d’adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres al CEIP
Turó del Drac, de Canet de Mar.
Pel Decret 240/2007, de 23 d’octubre
(DOGC núm. 4995, de 25.10.2007), amb
correcció d’errades al DOGC núm. 5040, de
3.1.2008, es crea un centre d’educació infantil
i primària a Canet de Mar, per desglossament
progressiu del CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia, del mateix municipi.

Annex
Serveis Territorials d’Educació al Maresme-Vallès Oriental

CEIP Turó del Drac
Codi 08060836-Canet de Mar
Creat per desglossament progressiu del
CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia, codi
08015302, de Canet de Mar.
Adscripció amb destinació definitiva dels
funcionaris del cos de mestres:

Mitjançant la Resolució EDU/3414/2007,
de 9 de novembre (DOGC núm. 5009, de
15.11.2007), es disposa l’inici d’activitats del
col·legi d’educació infantil i primària esmentat,
i se li atribueix la denominació específica de
“Turó del Drac”.

NIF: 046697087A.
Nom i cognoms: Rosa Maria Bailón Durán.
Especialitat: educació infantil.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20
de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996),
estableix que els mestres que tinguin destinació
definitiva en un centre com a conseqüència de
desglossament, desdoblament, transformació
o trasllat total o parcial d’altre o altres centres,
comptaran a efectes d’antiguitat al centre de
destinació la generada en el centre d’origen.

NIF: 040904683B.
Nom i cognoms: Rosa Montardit Piñol.
Especialitat: educació primària.

Per tot això,

Resolc:
—1 Adscriure amb destinació definitiva els
funcionaris del cos de mestres als llocs de
treball que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució amb efectes de l’1 de setembre
de 2008.
—2 Mantenir en el centre al qual s’adscriuen
l’antiguitat que tenien aquests funcionaris
docents en el centre d’origen.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la 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 subdirector
general de Plantilles, Provisió i Nòmines, 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, 4 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució EDU/4295/2006, DOGC de
4.1.2007)
Joan Martí i Garcia
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines

NIF: 036559809K.
Nom i cognoms: Esther Badia Sáez.
Especialitat: educació primària.

NIF: 037291393K.
Nom i cognoms: José Sans Casas.
Especialitat: educació primària, anglès.
NIF: 039340014D.
Nom i cognoms: Maria Márquez González.
Especialitat: educació primària, educació
física.
NIF: 038813708N.
Nom i cognoms: Violant Quer Miró.
Especialitat: educació especial.

—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.
Sant Feliu de Llobregat, 2 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució EDU/4208/2006, DOGC de
22.12.2006)
Olga Adroher i Boter
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia
(08.182.109)

(08.198.029)

RESOLUCIÓ EDU/2377/2008, de 2 de juliol,
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre d’educació infantil Torrelles, de
Torrelles de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
al Departament d’Educació pel representant
del centre d’educació infantil de primer cicle
Torrelles, de Torrelles de Llobregat, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, 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 Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats
del centre d’educació infantil Torrelles, de
Torrelles de Llobregat, les dades bàsiques
del qual són:
Municipi: Torrelles de Llobregat.
Denominació: Torrelles.
Codi: 08048836.
Titular: Associació Pares de la Llar d’Infants
Torrelles.
NIF del titular: G58080003.
El cessament d’activitats té efectes a la fi
del curs 2007-2008.
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RESOLUCIÓ EDU/2378/2008, d’11 de juliol,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Escola de Música Casp, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al
corresponent servei territorial del Departament
d’Educació pel promotor del centre docent
privat Escola de Música Casp, de Barcelona,
en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, 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 389/1992,
de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin
ensenyaments artístics; el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles
de música i de dansa, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat que es descriu a continuació:
Serveis Territorials: Barcelona I (ciutat).
Comarca: el Barcelonès.
Municipi: Barcelona.
Codi: 08066589.
Denominació: Escola de Música Casp.
Adreça: c. Roger de Llúria, 19.
Altres adreces: c. Casp, 25.
Titular: Compañía de Jesús.

Full de disposicions i actes administratius

NIF: Q0800052C.
Ensenyaments autoritzats: escola de música,
amb una capacitat màxima simultània per a
351 alumnes, amb efectes a partir de l’inici
del curs escolar 2008-2009.

Resolc:

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats
del centre docent privat Pere Tarrés, de
Barcelona, ubicat al carrer Carolines, 10, codi
08061427, amb efectes des de la fi del curs
2004-2005.

—1 Declarar el cessament d’activitats del
centre docent privat Gregal, de Barcelona,
ubicat a la ctra. Circumval·lació, s/n, tram VI,
amb codi 08060812, amb efectes des de la
fi del curs 2004-2005.

—2 Inscriure aquesta Resolució al Registre
de centres docents.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà 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.

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

Així mateix, abans del recurs contenciós
administratiu, hi poden interposar potestativament recurs de reposició 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 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.

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

Barcelona, 8 de juliol de 2008

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

p. d.

(Resolució EDU/4208/2006, DOGC de
22.12.2006)
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José Antonio García Saceda
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José Antonio García Saceda
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RESOLUCIÓ EDU/2379/2008, de 8 de juliol,
per la qual es declara el cessament d’activitats del centre docent privat Pere Tarrés, de
Barcelona.

RESOLUCIÓ EDU/2380/2008, de 8 de
juliol, per la qual es declara el cessament
d’activitats del centre docent privat Gregal,
de Barcelona.

Per la Resolució de 16 d’abril de 2007 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Pere Tarrés,
de Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant un correu certificat el 20 d’abril de
2007. Aquesta tramesa es va constatar.

Per la Resolució de 16 d’abril de 2007 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Gregal,
de Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant un correu certificat el 20 d’abril de
2007, tramesa que ha estat constatada.

RESOLUCIÓ EDU/2390/2008, de 14 de juliol,
per la qual es convoca, per al curs acadèmic
2008-2009, el procés per a l’acreditació de
les competències professionals relatives a
les unitats de competència establertes en els
títols de tècnic i tècnic superior de determinats
cicles formatius de formació professional del
sistema educatiu.

Atès que s’ha exhaurit el termini que la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, estableix
per a l’audiència a l’interessat i que no s’han
presentat les al·legacions corresponents;

Atès que s’ha exhaurit el termini que per a
l’audiència a la persona interessada marca la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions corresponents;

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de
les qualificacions i de la formació professional,
estableix, a l’article 8, que els títols de formació
professional acrediten les qualificacions professionals corresponents i que el reconeixement
de les competències professionals adquirides
a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació s’acreditaran i s’avaluaran,
parcialment o total, amb la finalitat d’obtenir
el títol o certificat corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; per la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i pel Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats, i
un cop comprovat que el centre ha deixat de
funcionar durant un període de temps superior
a un curs acadèmic sense haver sol·licitat el
cessament d’activitats,

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, 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, i un cop comprovat
que el centre ha deixat de funcionar durant
un període de temps superior a un curs
acadèmic sense haver sol·licitat el cessament
d’activitats,

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, estableix a l’article 5.1 que totes
les persones han de tenir la possibilitat de
formar-se al llarg de la vida, dintre i fora del
sistema educatiu, per tal d’adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats,
coneixements, habilitats, aptituds i competències per al seu desenvolupament personal
i professional, i l’article 69.4 determina que
les administracions educatives organitzaran
periòdicament proves per obtenir directament
els títols de formació professional.

—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, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 11 de juliol de 2008
p. d.
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(Resolució EDU/4208/2006, DOGC de
22.12.2006)
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El Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Qualificacions
Professionals, estableix, a l’article 1.2, que
l’Institut és l’òrgan tècnic encarregat de definir
i proposar, per a l’àmbit de Catalunya, un
sistema integrat de qualificacions i formació
professional, del qual formen part, segons
l’article 2.2, els requisits i els procediments
per poder reconèixer i, si cal, avaluar les
competències professionals adquirides en la
formació professional específica, o mitjançant
l’experiència professional.
D’altra banda, aquesta convocatòria, per
tal que les persones interessades disposin
d’una accessibilitat més gran per fer la fase
d’avaluació de les competències professionals,
introdueix, com a novetat, que es pugui fer
durant tot l’any, per la qual cosa s’organitza
en tres tandes, tal com ja es va fer en la fase
d’orientació en la convocatòria passada.
En aquesta convocatòria s’incrementa
qualitativament la col·laboració de l’Administració local en el procediment d’acreditació
de les competències professionals pel que
fa a determinats cicles i territoris. Aquesta
col·laboració abasta l’execució de tasques
de difusió i d’informació i l’execució de la fase
d’orientació. Pel que fa a la fase d’orientació el
personal tècnic dependent de l’Administració
local col·laboradora forma part, com a vocal,
de la comissió avaluadora corresponent.
Per últim, pel que fa a la tramitació telemàtica del procediment d’inscripció a
processos d’acreditació de coneixements,
aptituds o competències convocats pel Departament d’Educació, és d’aplicació l’Ordre
EDU/494/2006, de 20 d’octubre, que aprova
l’esmentat procediment.
Per tot això,
Resolc:
—1 Objectiu
Convocar, per al curs acadèmic 2008-2009,
el procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats
de competència establertes en els títols de
tècnic i tècnic superior de determinats cicles
formatius de formació professional del sistema
educatiu.
El procés es durà a terme en els centres
i per als cicles formatius que es detallen a
l’annex 1 d’aquesta Resolució. El director
general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en funció del nombre
d’inscripcions prèvies, podrà ampliar o reduir
la relació de centres.
—2 Requisits d’inscripció a l’acreditació de
competències professionals
2.1 Les persones que vulguin acreditar
les competències hauran de tenir, com a
mínim, 18 anys.
2.2 Totes les persones que sol·licitin acreditar les competències hauran de reunir, a més
del requisit d’edat, algun dels dos següents:
a) Una experiència laboral mínima de dos
anys en el sector productiu relacionat amb
el cicle formatiu del qual volen acreditar les
unitats de competència del títol, desenvolupant
activitats professionals de l’àmbit de treball del
cicle formatiu. Als efectes de comprovar aquest
requisit, es tindran en compte els sectors i

les activitats d’empresa previstes en el camp
professional del currículum del cicle formatiu
regulat pel decret corresponent.
b) Haver finalitzat estudis professionals,
degudament certificats, d’acord amb el punt
3.d) d’aquesta Resolució, amb continguts i
objectius relacionats amb les activitats professionals desenvolupades en el sector professional
i amb el cicle formatiu del qual volen acreditar
les competències professionals.
2.3 Una persona que estigui matriculada en
determinats crèdits en règim presencial en el
curs acadèmic 2008-2009, no podrà inscriure’s
simultàniament a la fase d’avaluació de les
competències en aquelles unitats de competència associades amb els crèdits formatius
dels quals està matriculada. Per la qual cosa, si
vol seguir la fase d’avaluació de competències
haurà de sol·licitar la renúncia a la matrícula
dels corresponents crèdits formatius.
2.4 La inscripció està subjecta al pagament
de les taxes que estableix el Decret legislatiu
3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
5161, de 27.6.2008), i que s’indiquen a la
sol·licitud d’inscripció.
2.5 La presentació de la sol·licitud, per
a qualsevol dels dos processos, orientació o
avaluació, i per a totes les tandes, implicarà
l’autorització al Departament d’Educació per
obtenir, mitjançant consulta a bases de dades
del Departament d’Acció Social i Ciutadania,
les dades que acreditin la pertinença a una
família nombrosa, si és el cas.
En el cas que no s’autoritzi la consulta,
la persona sol·licitant haurà de desmarcar
la casella corresponent en el formulari de
sol·licitud d’inscripció i haurà de presentar
la documentació acreditativa de la condició
de família nombrosa en els terminis i llocs
establerts en la convocatòria.
—3 Documents per formalitzar la inscripció
a l’orientació de competències
Per fer la inscripció a l’orientació de competències s’ha de presentar la documentació
següent:
a) Si té un títol de tècnic o tècnica i vol
acreditar les competències d’un títol de grau
superior: fotocòpia del títol.
b) Per acreditar l’experiència laboral de les
persones que treballen com assalariades:
Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, on consti l’empresa, el grup i el
període de cotització i certificat de l’empresa
on consti la durada del contracte, les activitats
realitzades i la durada de les activitats.
En el cas dels cicles formatius de la família
professional d’Activitats maritimopesqueres,
també la llibreta de navegació, regulada en la
disposició addicional segona del Reial decret
2062/1999, de 30 de desembre (BOE núm.
18, de 21.1.2000).
c) Per acreditar l’experiència laboral de les
persones que treballen com autònomes:
Certificat de la Tresoreria General de la
Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral
que correspongui.
La liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la
Declaració censal del Ministeri d’Hisenda,
on consta la descripció, el tipus i el grup de
l’activitat.
Una declaració personal de les activitats
que realitza.
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En el cas dels cicles formatius de la família
professional Nauticopesquera, també la llibreta
de navegació, regulada en la disposició addicional segona del Reial decret 2062/1999, de 30
de desembre (BOE núm. 18, de 21.1.2000).
d) Per acreditar els estudis professionals
acabats: fotocòpia del títol, diploma o certificat
de finalització dels estudis, on consti el centre
que l’expedeix. També s’hi adjuntarà un document, segellat pel centre que ha impartit els
estudis, que certifiqui els continguts i les durades. Aquest certificat pot incorporar, també,
els objectius dels estudis cursats i qualsevol
altra informació que pugui servir per relacionarlos amb les activitats del sector professional
i del cicle formatiu del qual vol acreditar les
competències professionals.
e) Les persones que tinguin una bonificació
del 50% de la taxa, en el cas que no autoritzin
la consulta esmentada en el punt 2.5 d’aquesta
Resolució, hauran de presentar una fotocòpia
del títol de família nombrosa de categoria general, equivalent al de primera categoria. Aquelles
que estiguin exemptes de pagar la taxa hauran
de presentar una fotocòpia del títol de família
nombrosa de categoria especial, equivalent als
de segona categoria i categoria d’honor, en el
cas que no autoritzin la consulta esmentada
en l’apartat 2.5 d’aquesta Resolució, o bé la
declaració legal d’estar subjecte a mesures
privatives de llibertat.
f) Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% estan exemptes de
la taxa. Hauran de presentar la documentació
oficial que ho acrediti.
g) Les víctimes d’actes terroristes, els seus
cònjuges i els seus fills estan exempts de la
taxa. Hauran de presentar la documentació
oficial que ho acrediti.
—4 Finalitat del procés
4.1 L’acreditació de competències serveix
per reconèixer les competències adquirides a
partir de l’experiència professional, en relació
amb les unitats de competència establertes
en el currículum del cicle formatiu, segons el
Decret corresponent especificat a l’annex 1
d’aquesta Resolució.
4.2 Les persones que hagin obtingut
el reconeixement d’una o més unitats de
competència estaran exemptes de realitzar
les proves d’avaluació dels crèdits associats
directament a les unitats de competència del
corresponent cicle formatiu.
—5 Informació sobre el procés
La informació s’iniciarà a partir de la publicació d’aquesta Resolució i durarà fins a les
dates d’inscripció per a les fases d’orientació
i avaluació de l’acreditació de competències.
Les persones interessades poden informar-se
sobre aquesta convocatòria en els centres i
punts d’informació que es detallen als annexos
1 i 2 d’aquesta Resolució, i a la pàgina web de
l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (http://www.gencat.cat/educacio).
—6 Inscripció per acreditar les competències
professionals
6.1 El procés d’acreditació de les competències professionals es compon de dues
fases consecutives: la fase d’orientació, en la
qual s’informa, s’assessora i s’acompanya la
persona aspirant al llarg del procés, i la fase
d’avaluació, en la qual s’evidencien les competències que posseeix la persona aspirant.

Full de disposicions i actes administratius

6.2 Per inscriure’s a la fase d’avaluació
de les competències, és condició necessària
haver seguit prèviament la fase d’orientació del
mateix cicle formatiu en aquesta convocatòria
o en anteriors convocatòries.
6.3 Cap persona pot inscriure’s a dues
tandes de la mateixa convocatòria, a no ser que
sigui de diferents unitats de competència.
6.4 En el decurs de la convocatòria es
farà una única prova pràctica d’avaluació de
les competències.
—7 Desenvolupament de la fase d’orientació
de les competències professionals
7.1 La fase d’orientació de les competències professionals s’obre durant tot l’any, per
la qual cosa s’organitzen tres tandes.
7.2 Les persones que no hagin completat
la fase d’orientació en una tanda quedaran
inscrites automàticament en la següent i poden
completar la fase d’orientació fins al final de
la tercera tanda.
7.3 Les persones que al final de la tercera tanda de la fase d’orientació d’aquesta
convocatòria no l’hagin completat, i vulguin
fer-la, hauran de presentar de nou la sol·licitud
d’inscripció en les ulteriors convocatòries i
pagar la corresponent taxa.
—8 Calendari de la primera tanda de la
fase d’orientació de les competències professionals
8.1 Del 18 d’agost al 8 de setembre
de 2008, les persones interessades han de
presentar la “sol·licitud d’inscripció per a l’orientació de les competències professionals en
la convocatòria de 2008-2009”. La sol·licitud
es presentarà per via telemàtica, mitjançant
l’aplicació disponible a la pàgina web http://
www.gencat.cat/educacio i es podrà tramitar
des de qualsevol terminal de què disposin les
persones interessades, o bé des dels centres i
punts d’informació que es detallen als annexos
1 i 2 d’aquesta Resolució. També es podrà
presentar per alguna de les diferents vies que
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
8.2 Un cop realitzada la inscripció a la fase
d’orientació, si és necessari, es durà a terme
la redistribució per centres de les persones
inscrites. El dia 10 de setembre de 2008 es
publicarà l’assignació definitiva de centre a la
web http://www.gencat.cat/educacio i als taulers d’anuncis dels centres i punts d’informació
que es detallen, respectivament, als annexos
1 i 2 d’aquesta Resolució.
8.3 El dia 9 de setembre de 2008, a les
7 de la tarda, cada centre farà una sessió
informativa adreçada a les persones que han
sol·licitat l’orientació al centre per explicar-los
la finalitat i les concrecions del procés d’acreditació i detallar-los la documentació que han
de presentar.
8.4 A partir del dia 16 de setembre i fins
al dia 22 de setembre de 2008, les persones
aspirants hauran de presentar tota la documentació al centre assignat i haver efectuat
el pagament de la taxa corresponent.
8.5 El dia 26 de setembre de 2008, cada
centre farà pública la llista d’admesos i exclosos
juntament amb els motius d’exclusió, i s’obrirà
un període de tres dies hàbils, fins al dia 30,
per completar la documentació presentada. El
dia 3 d’octubre de 2008 es farà pública la llista
definitiva de persones admeses i excloses.

8.6 El procés d’orientació s’iniciarà el dia
6 d’octubre de 2008 i finalitzarà el dia 12 de
desembre de 2008.
8.7 Un cop feta la fase d’orientació, els
centres lliuraran a les persones que hagin
seguit tot el procés un certificat d’orientació
sobre l’acreditació de competències.
—9 Calendari de la segona tanda de la
fase d’orientació de les competències professionals
9.1 Del 22 de setembre de 2008 al 17 de
novembre de 2008, les persones interessades
han de presentar la “Sol·licitud d’inscripció per
a l’orientació de les competències professionals en la convocatòria de 2008-2009”. La
sol·licitud es presentarà per via telemàtica,
mitjançant l’aplicació disponible a la pàgina
web http://www.gencat.cat/educacio i es
podrà tramitar des de qualsevol terminal de
què disposin les persones interessades, o bé
des dels centres i punts d’informació que es
detallen als annexos 1 i 2 d’aquesta Resolució. També es podrà presentar per alguna de
les diferents vies que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
9.2 Un cop realitzada la inscripció a la fase
d’orientació, si és necessari, es durà a terme
la redistribució per centres de les persones
inscrites. El dia 20 de novembre de 2008 es
publicarà l’assignació definitiva de centre a la
web http://www.gencat.cat/educacio i als taulers d’anuncis dels centres i punts d’informació
que es detallen, respectivament, als annexos
1 i 2 d’aquesta Resolució.
9.3 El dia 24 de novembre de 2008, a
les 7 de la tarda, cada centre farà una sessió
informativa adreçada a les persones que tenen
assignades, per explicar-los la finalitat i les concrecions del procés d’acreditació i detallar-los
la documentació que han de presentar.
9.4 A partir del dia 25 de novembre i fins
al dia 1 de desembre de 2008, els aspirants
hauran de presentar tota la documentació al
centre assignat i haver efectuat el pagament
de la taxa corresponent.
9.5 El dia 4 de desembre de 2008, cada
centre farà pública la llista d’admesos i exclosos
juntament amb els motius d’exclusió, i s’obrirà
un període de tres dies hàbils, fins al dia 9 de
desembre, per completar la documentació
presentada. El dia 11 de desembre de 2008
es farà pública la llista definitiva de persones
admeses i excloses.
9.6 El procés d’orientació s’iniciarà el dia
15 de desembre de 2008 i finalitzarà el dia 20
de març de 2009.
9.7 Un cop feta la fase d’orientació, els
centres lliuraran a les persones que hagin
seguit tot el procés, un certificat d’orientació
sobre l’acreditació de competències.
—10 Calendari de la tercera tanda de la
fase d’orientació de les competències professionals
10.1 Del 9 de desembre de 2008 al 23
de febrer de 2009, les persones interessades
han de presentar la “Sol·licitud d’inscripció per
a l’orientació de les competències professionals en la convocatòria de 2008-2009”. La
sol·licitud es presentarà per via telemàtica,
mitjançant l’aplicació disponible a la pàgina
web http://www.gencat.cat/educacio i es
podrà tramitar des de qualsevol terminal de
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què disposin les persones interessades, o bé
des dels centres i punts d’informació que es
detallen als annexos 1 i 2 d’aquesta Resolució.
També es podrà presentar per alguna de les
diferents vies que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
10.2 Un cop realitzada la inscripció a la fase
d’orientació, si és necessari, es durà a terme
la redistribució per centres de les persones
inscrites. El dia 26 de febrer de 2009 es publicarà l’assignació definitiva de centre a la web
http://www.gencat.cat/educacio i als taulers
d’anuncis dels centres i punts d’informació
que es detallen, respectivament, als annexos
1 i 2 d’aquesta Resolució.
10.3 El dia 2 de març de 2009, a les 7 de
la tarda, cada centre farà una sessió informativa
adreçada a les persones que tenen assignades,
per explicar-los els objectius i les concrecions
del procés d’acreditació i detallar-los la documentació que han de presentar.
10.4 A partir del dia 3 de març i fins al
dia 9 de març de 2009, els aspirants hauran
de presentar tota la documentació al centre
assignat i haver efectuat el pagament de la
taxa corresponent.
10.5 El dia 12 de març de 2009, cada
centre farà pública la llista d’admesos i exclosos
juntament amb els motius d’exclusió, i s’obrirà
un període de tres dies hàbils, fins al dia 16,
per completar la documentació presentada. El
dia 19 de març de 2009 es farà pública la llista
definitiva de persones admeses i excloses.
10.6 El procés d’orientació s’iniciarà el dia
23 de març de 2009 i finalitzarà el dia 12 de
juny de 2009.
10.7 Un cop feta la fase d’orientació, els
centres lliuraran a les persones que hagin
seguit tot el procés, un certificat d’orientació
sobre l’acreditació de competències.
—11 Calendari de la primera tanda de la
fase d’avaluació de les competències professionals
11.1 Del 18 d’agost al dia 8 de setembre
de 2008, les persones interessades han de
presentar la sol·licitud d’inscripció per a l’avaluació de les competències professionals en
la convocatòria de 2008-2009. La sol·licitud
es presentarà per via telemàtica, mitjançant
l’aplicació disponible a la pàgina web http://
www.gencat.cat/educacio i es podrà tramitar
des de qualsevol terminal de què disposin les
persones interessades, o bé des del centre on
han seguit la fase d’orientació.
També es podrà presentar per alguna de
les diferents vies que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per poder inscriure’s a la fase d’avaluació de
les competències, és condició indispensable
haver seguit prèviament la fase d’orientació
del mateix cicle formatiu de les unitats de
competència, en aquesta o anteriors convocatòries.
En la sol·licitud s’ha d’indicar les unitats de
competència de les quals es demana l’avaluació i, en conseqüència, s’haurà d’abonar
només les taxes corresponents a aquestes
unitats.
11.2 Un cop realitzada la inscripció a la fase
d’avaluació, si és necessari, es durà a terme
la redistribució per centres de les persones
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inscrites. El dia 10 de setembre de 2008 es
publicarà a la web: http://www.gencat.cat/
educacio i als taulers d’anuncis dels centres
de l’annex 1 d’aquesta Resolució l’assignació
definitiva de centre.
11.3 A partir del dia 15 de setembre i fins
al dia 19 de setembre de 2008, els aspirants
hauran de presentar tota la documentació al
centre assignat i haver efectuat el pagament
de la taxa corresponent.
11.4 El dia 25 de setembre de 2008, cada
centre farà pública la llista provisional d’admesos i exclosos. La llista indicarà els motius
d’exclusió, i s’obrirà un període fins al dia 29
de setembre per completar la documentació
presentada. El dia 1 d’octubre de 2008 es publicarà la llista definitiva de persones aspirants
admeses i excloses.
11.5 El procés d’avaluació s’iniciarà el dia
2 d’octubre de 2008 i finalitzarà el dia 28 de
novembre de 2008.
11.6 El dia 20 d’octubre de 2008, es faran
públics els resultats provisionals dels dictàmens
d’avaluació, que especificaran, per a cada
aspirant, les unitats de competència que són
susceptibles de ser acreditades a través de
l’entrevista de contrastació.
11.7 Les persones aspirants tindran fins al
dia 22 d’octubre per presentar les al·legacions
als resultats dels dictàmens d’avaluació que
creguin oportunes. El dia 24 d’octubre de
2008, la comissió avaluadora publicarà la llista
definitiva amb els resultats dels dictàmens
d’avaluació.
11.8 El dia 24 de novembre de 2008
es faran públics els resultats provisionals de
l’avaluació documental i final en cas que no
hi hagi persones que hagin de fer l’avaluació
demostrativa, que especificaran, per a cada aspirant, les unitats de competència acreditades i
les no acreditades. També especificaran, per a
cada aspirant, les unitats de competència que,
a criteri de la comissió avaluadora, presentin
dubtes sobre el seu grau d’assoliment i que
són susceptibles d’acreditar-se mitjançant
la superació de l’avaluació demostrativa,
consistent en una simulació o prova pràctica,
que tindrà lloc a la tercera tanda de la fase
d’avaluació.
11.9 Les persones aspirants tindran fins
al dia 26 de novembre per presentar les al·
legacions que creguin oportunes als resultats
de l’avaluació documental i final en cas de
què no hi hagi persones que hagin de fer
l’avaluació demostrativa. El dia 28 de novembre
de 2008, la comissió avaluadora publicarà la
llista definitiva amb el resultats de l’avaluació
documental de l’acreditació de competències
i final en cas de què no hi hagi persones que
hagin de fer l’avaluació demostrativa.
11.10 Les persones aspirants que hagin
de fer la simulació o prova pràctica d’avaluació
de les competències, la realitzaran en el centre
que se’ls indicarà, entre els dies 15 i 16 de
juny de 2009.
11.11 Un cop acabada la fase d’avaluació,
els centres lliuraran a les persones que hagin
acreditat alguna competència un certificat, on
constaran les competències acreditades.
—12 Calendari de la segona tanda de la
fase d’avaluació de les competències professionals
12.1 Del 22 de setembre de 2008 al 15 de
desembre de 2008, les persones interessades
han de presentar la sol·licitud d’inscripció per a

l’avaluació de les competències professionals
en la convocatòria de 2008-2009. La sol·licitud
es presentarà per via telemàtica, mitjançant
l’aplicació disponible a la pàgina web http://
www.gencat.cat/educacio i es podrà tramitar
des de qualsevol terminal de què disposin les
persones interessades, o bé des del centre on
han seguit la fase d’orientació.
També es podrà presentar per alguna de
les diferents vies que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per poder inscriure’s a la fase d’avaluació de
les competències, és condició indispensable
haver seguit prèviament la fase d’orientació
del mateix cicle formatiu de les unitats de
competència, en aquesta o anteriors convocatòries.
En la sol·licitud s’ha d’indicar les unitats de
competència de les quals es demana l’avaluació
i, en conseqüència, s’haurà d’abonar només les
taxes corresponents a aquestes unitats.
12.2 Un cop realitzada la inscripció a la
fase d’avaluació, si és necessari, es durà
a terme la redistribució per centres de les
persones inscrites. El dia 18 de desembre
de 2008 es publicarà a la web: http://www.
gencat.cat/educacio i als taulers d’anuncis
dels centres de l’annex 1 d’aquesta Resolució
l’assignació definitiva de centre.
12.3 A partir del dia 8 de gener i fins al
dia 14 de gener de 2009, els aspirants hauran
de presentar tota la documentació al centre
assignat i haver efectuat el pagament de la
taxa corresponent.
12.4 El dia 19 de gener de 2009, cada
centre farà pública la llista provisional d’admesos i exclosos. La llista indicarà els motius
d’exclusió, i s’obrirà un període fins al dia
21 de gener, per completar la documentació
presentada. El dia 23 de gener de 2009 es
publicarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.
12.5 El procés d’avaluació s’iniciarà el dia
26 de gener de 2009 i finalitzarà el dia 20 de
març de 2009.
12.6 El dia 9 de febrer de 2009, es faran
públics els resultats provisionals dels dictàmens
d’avaluació, que especificaran, per a cada
aspirant, les unitats de competència que són
susceptibles de ser acreditades a través de
l’entrevista de contrastació.
12.7 Les persones aspirants tindran fins al
dia 11 de febrer per presentar les al·legacions
que creguin oportunes als resultats dels
dictàmens d’avaluació. El dia 13 de febrer
de 2009, la comissió avaluadora publicarà la
llista definitiva amb els resultats dels dictàmens
d’avaluació.
12.8 El dia 16 de març de 2009 es faran
públics els resultats provisionals de l’avaluació
documental i final en cas que no hi hagi persones que hagin de fer l’avaluació demostrativa,
que especificaran, per a cada aspirant, les
unitats de competència acreditades i les no
acreditades. També especificaran, per a cada
aspirant, les unitats de competència que, a
criteri de la comissió avaluadora, presentin
dubtes sobre el seu grau d’assoliment i que
són susceptibles d’acreditar-se mitjançant
la superació de l’avaluació demostrativa,
consistent en una simulació o prova pràctica,
que tindrà lloc a la tercera tanda de la fase
d’avaluació.
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12.9 Les persones aspirants tindran fins al
dia 18 de març per presentar les al·legacions
que creguin oportunes als resultats de l’avaluació documental i final en cas de què no
hi hagi persones que hagin de fer l’avaluació
demostrativa. El dia 20 de març de 2009, la
comissió avaluadora publicarà la llista definitiva
amb els resultats de l’avaluació documental
de l’acreditació de competències i final en
cas que no hi hagi persones que hagin de fer
l’avaluació demostrativa.
12.10 Les persones aspirants que hagin
de fer la simulació o prova pràctica d’avaluació
de les competències, la realitzaran en el centre
que se’ls indicarà, entre els dies 15 i 16 de
juny de 2009.
12.11 Un cop acabada la fase d’avaluació,
els centres lliuraran a les persones que hagin
acreditat alguna competència un certificat on
constaran les competències acreditades.
—13 Calendari de la tercera tanda de la
fase d’avaluació de les competències professionals
13.1 Del 12 de gener de 2009 al 23 de
març de 2009, les persones interessades han
de presentar la sol·licitud d’inscripció per a
l’avaluació de les competències professionals
en la convocatòria de 2008-2009. La sol·licitud
es presentarà per via telemàtica, mitjançant
l’aplicació disponible a la pàgina web http://
www.gencat.cat/educacio i es podrà tramitar
des de qualsevol terminal de què disposin les
persones interessades, o bé des del centre on
han seguit la fase d’orientació.
També es podrà presentar per alguna de
les diferents vies que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per poder inscriure’s a la fase d’avaluació de
les competències, és condició indispensable
haver seguit prèviament la fase d’orientació
del mateix cicle formatiu de les unitats de
competència, en aquesta o anteriors convocatòries.
En la sol·licitud s’ha d’indicar les unitats de
competència de les quals es demana l’avaluació i, en conseqüència, s’haurà d’abonar
només les taxes corresponents a aquestes
unitats.
13.2 Un cop realitzada la inscripció a la
fase d’avaluació, si és necessari, es durà a
terme la redistribució per centres de les persones inscrites. El dia 26 de març de 2009
es publicarà a la web http://www.gencat.cat/
educacio i als taulers d’anuncis dels centres
de l’annex 1 d’aquesta Resolució l’assignació
definitiva de centre.
13.3 A partir del dia 30 de març i fins al
dia 3 d’abril de 2009, els aspirants hauran
de presentar tota la documentació al centre
assignat i haver efectuat el pagament de la
taxa corresponent.
13.4 El dia 15 d’abril de 2009, cada centre
farà pública la llista provisional d’admesos i exclosos. La llista indicarà els motius d’exclusió,
i s’obrirà un període fins al dia 17 d’abril, per
completar la documentació presentada. El dia
22 d’abril de 2009 es publicarà la llista definitiva
de persones aspirants admeses i excloses.
13.5 El procés d’avaluació s’iniciarà el
dia 23 d’abril de 2009 i finalitzarà el dia 22
de juny de 2009.
13.6 El dia 11 de maig de 2009, es faran
públics els resultats provisionals dels dictàmens
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d’avaluació, que especificaran, per a cada
aspirant, les unitats de competència que són
susceptibles de ser acreditades a través de
l’entrevista de contrastació.
13.7 Les persones aspirants tindran fins al
dia 13 de maig per presentar les al·legacions
que creguin oportunes als resultats dels
dictàmens d’avaluació. El dia 15 de maig de
2009, la comissió avaluadora publicarà la llista
definitiva amb els resultats dels dictàmens
d’avaluació.
13.8 El dia 8 de juny de 2009 es faran
públics els resultats provisionals de l’avaluació
documental i final en cas que no hi hagi persones que hagin de fer l’avaluació demostrativa,
que especificaran, per a cada aspirant, les
unitats de competència acreditades i les no
acreditades. També especificaran, per a cada
aspirant, les unitats de competència que, a
criteri de la comissió avaluadora, presentin
dubtes sobre el seu grau d’assoliment i que
són susceptibles d’acreditar-se mitjançant la
superació de l’avaluació demostrativa, consistent en una simulació o prova pràctica.
13.9 Les persones aspirants tindran fins al
dia 10 de juny per presentar les al·legacions
als resultats de l’avaluació documental i final
que creguin oportunes en cas que no hi hagi
persones que hagin de fer l’avaluació demostrativa. El dia 12 de juny de 2009, la comissió
avaluadora publicarà la llista definitiva amb els
resultats de l’avaluació documental de l’acreditació de competències i final en cas que no
hi hagi persones que hagin de fer l’avaluació
demostrativa.
13.10 Les persones aspirants que hagin
de fer la simulació o prova pràctica d’avaluació
de les competències, la realitzaran en el centre
que se’ls indicarà, entre els dies 15 i 16 de
juny de 2009.
13.11 El dia 17 de juny de 2009, els
centres d’avaluació de competències faran
públics els resultats provisionals de l’avaluació
de la simulació o prova pràctica i final. Les
persones aspirants tindran fins al dia 19 de
juny per presentar les al·legacions que creguin oportunes als resultats provisionals. El
dia 22 de juny 2009, la comissió avaluadora
publicarà la llista definitiva amb el resultat de
l’avaluació demostrativa i final de l’acreditació
de competències.
13.12 Un cop acabada la fase d’avaluació,
els centres lliuraran a les persones que hagin
acreditat alguna competència un certificat on
constaran les competències acreditades.
—14 Comissions d’avaluació per a l’acreditació
de les competències professionals
14.1 L’acreditació de competències les
realitzaran les comissions avaluadores que es
constitueixin, d’acord amb les instruccions de
la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament
d’Educació.
14.2 El director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats, a proposta dels directors o directores del centre,
nomenarà les comissions avaluadores necessàries per desenvolupar el procés d’acreditació de les competències. Per a cada cicle
formatiu o família professional, i en funció de la
distribució territorial i del nombre de persones
inscrites, es nomenaran una o més comissions
avaluadores.
14.3 Les comissions avaluadores organitzaran, desenvoluparan i faran el seguiment

del procés d’acreditació de les unitats de
competència, determinaran la ubicació física
per realitzar les activitats i valoraran i qualificaran els resultats obtinguts. Les qualificacions de la fase d’avaluació de l’acreditació
de les competències professionals es faran
constar en una acta que hauran de signar
tots els membres de la comissió, la qual es
custodiarà a la secretaria del centre que sigui
la seu de la comissió avaluadora. Les comissions avaluadores actuaran d’acord amb les
disposicions d’aquesta Resolució i amb les
instruccions que emeti la Direcció General
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats.
14.4 La subdirecció general de la Inspecció
nomenarà els inspectors o inspectores que
calguin, preferentment de l’àrea de formació
professional, per supervisar i assessorar
la realització del procés i per coordinar les
actuacions de cada comissió avaluadora que
actua en els diversos centres que duguin a
terme el procés d’acreditació del mateix cicle
formatiu. L’inspector o inspectora emetrà
un informe sobre el desenvolupament de la
convocatòria, el qual es trametrà pel director
o directora dels serveis territorials al director
general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
14.5 Les comissions d’avaluació es regiran
pel Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.
—15 Activitats per acreditar les competències professionals
15.1 L’acreditació de les competències
professionals es farà a partir de les unitats
de competència i competències professionals
contingudes en el cicle formatiu, d’acord amb
el decret corresponent de l’annex 1, que
n’estableix el currículum.
15.2 La Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats definirà
les activitats i determinarà les proves per a
aquesta convocatòria, tenint en compte la
competència general, les competències professionals i les capacitats clau del currículum que
estableix el decret corresponent als diferents
cicles formatius.
15.3 La comissió avaluadora decidirà i
farà públiques les activitats i les proves que es
realitzaran per a cada unitat de competència
que calgui acreditar, els criteris per obtenir
l’acreditació i el caràcter eliminatori, si és el
cas, de les fases i proves.
15.4 Les persones que hagin sol·licitat
l’acreditació d’alguna unitat de competència
hauran de realitzar les fases següents: orientació i, dins de la fase d’avaluació, l’avaluació
documental i, si és necessari, l’avaluació
demostrativa.
—16 Reclamacions en el procés d’acreditació de competències professionals
16.1 Les reclamacions contra les qualificacions atorgades per les comissions d’avaluació per a l’acreditació de les competències
professionals s’hauran de presentar per escrit
a la secretaria del centre, en els períodes de
reclamacions, adreçades al/a la president/a
de la comissió avaluadora. La resolució de la
reclamació per part de la comissió avaluadora
serà incorporada a la llista definitiva de la
qualificació reclamada.
16.2 Es podrà reiterar la reclamació
davant la Direcció General d’Ensenyaments
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Professionals, Artístics i Especialitzats per
mitjà d’un escrit presentat a la direcció del
centre, en el termini de cinc dies hàbils des
de l’endemà de publicar-se la resolució de
les reclamacions per part de la comissió
d’avaluació. El centre hi adjuntarà una còpia
de l’expedient del sol·licitant i l’enviarà al servei territorial. La Inspecció n’emetrà l’informe
corresponent en relació amb el seguiment
del procediment establert, que trametrà a la
Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats juntament amb
l’expedient de la persona aspirant.
—17 Titulació, acreditació i registre
17.1 L’avaluació positiva d’una unitat de
competència en comportarà el dret a l’acreditació, amb el corresponent certificat.
17.2 El registre i l’acreditació de les unitats
de competència reconegudes es farà d’acord
amb el procediment establert en el Decret
60/1997, de 4 de març, de creació i regulació
del Registre de títols acadèmics i professionals
no universitaris de Catalunya.
—18 Col·laboració de l’Administració local
18.1 Les administracions locals detallades
a l’annex 3 d’aquesta Resolució col·laboren en
el procediment d’acreditació de les competències professionals, que es durà a terme en el
centre docent situat en el mateix municipi, pel
que fa als cicles formatius que en cada cas es
relacionen, mitjançant el personal dependent
de l’administració local i les instal·lacions de
què disposen.
18.2 Abast de la col·laboració. La col·
laboració abasta les funcions de difusió i d’informació, i l’execució de la fase d’orientació.
18.3 Col·laboració en la difusió i la informació.
Comprèn les següents tasques:
a) Informació general: facilitar tota la informació sobre l’acreditació i la metodologia que
s’utilitza a usuaris, institucions i empreses.
b) Difusió de la convocatòria acreditació:
donar a conèixer a treballadors, empreses,
agents econòmics i socials i al món institucional i formatiu, el concepte, la metodologia
de l’acreditació i la convocatòria de les proves; a més de la convocatòria de reunions
col·lectives.
c) Informació dels centres d’orientació i/o
d’avaluació i dels referents: donar la informació
dels centres participants i dels fulletons dels
referents i unitats de competència que estableix
la convocatòria oficial.
18.4 Col·laboració en l’execució de la fase
d’orientació.
Comprèn les tasques següents:
a) Acollida:
Presentació de l’organització receptora.
Anàlisis de les expectatives de la persona
aspirant, en una reunió individual.
Anàlisis dels problemes que l’aspirant tingui
en la documentació d’inscripció a presentar
i/o presentada i com ha de fer per solucionar-los.
Explicació de l’organització i funcionament
del procés d’acreditació de les competències
professionals, criteris generals d’actuació, concreció del calendari d’actuacions, coneixement
dels recursos existents, etcètera.
Explicació dels requisits, calendari i funcionament de la prova d’accés per presentar-se
a l’obtenció del títol de formació professional
corresponent.
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b) Explicació i haver omplert el dossier de
competències, i realització de l’autoavaluació:
donar a conèixer la importància del dossier i les
pautes de com omplir-lo i elaborar el professiograma d’autoavaluació, en una reunió individual.
c) Sol·licitar a l’aspirant que presenti els
certificats justificatius d’allò declarat al dossier
de competències.
d) Elaborar l’informe d’orientació inicial i
les recomanacions, i remetre’ls, juntament
amb la resta de la documentació, al centre
corresponent:
e) Indicar a l’aspirant el centre on ha de
realitzar la fase d’acreditació.
18.5 L’última sessió d’orientació, en la
qual es redacta el dictamen d’orientació, tindrà lloc en el centre on té la seu la comissió
avaluadora.
18.6 El personal dependent de l’Administració local es designa per l’Administració local
col·laboradora i forma part, com a vocal, de la
comissió avaluadora constituïda en el centre
en què l’aspirant s’ha inscrit.
18.7 L’Administració local, un cop finalitzat
el procés, emetrà un informe de valoració
del funcionament de la convocatòria, i el trametrà a l’Institut Català de les Qualificacions
Professionals.
—19 Convocatòries específiques
Durant el curs acadèmic 2008-2009 es
podran dur a terme convocatòries específiques
d’acreditació de les competències referides a
títols de formació professional, derivades bé
d’acords o convenis que pugui subscriure el
Departament d’Educació, bé d’accions de
requalificació, readaptació o reinserció de
col·lectius específics.
—20 Els coordinadors i les coordinadores
de formació professional
Els coordinadors i les coordinadores de
formació professional donaran suport als punts
d’informació i a les entitats que es detallen a
l’annex 2 d’aquesta Resolució, impulsaran la
difusió d’aquesta convocatòria entre els agents
socials i duran a terme les actuacions que la Direcció General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats els encarregui.
—21 Normes de prevenció, protecció i
seguretat
L’incompliment greu, per part de la persona aspirant, de les normes de prevenció,
protecció i seguretat que s’hagin d’aplicar
a les proves en provocarà la interrupció i la
valoració negativa.
—22 Acreditació de la identitat
Les persones aspirants hauran de portar
el document nacional d’identitat o document
equivalent d’identificació, en l’execució de
les activitats que regula aquesta Resolució.
La Inspecció d’Educació, els membres de
les comissions d’avaluació i el personal de la
secretaria dels centres poden comprovar la
identitat de les persones aspirants.
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 des de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment

administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 14 de juliol de 2008
Josep Francí i Carreté
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats
Annex 1
Acreditació de les competències professionals:
títols de cicles formatius i centres
cicles formatius de grau mitjà

—1 Tècnic/a en explotacions agrícoles
intensives
(Decret 49/1998, de 3 de març, DOGC núm.
2622, de 20.4.1998).
ECA Amposta, d’Amposta
ECA Alfarràs, d’Alfarràs
IES Mollerussa, de Mollerussa
—2 Tècnic/a en jardineria
(Decret 55/1998, de 3 de març, DOGC núm.
2625, de 23.4.1998).
IESM Rubió i Tudurí, de Barcelona
IES Gabriela Mistral, de Sant Vicenç dels
Horts
ECAF de Santa Coloma de Farners, de
Santa Coloma de Farners
ECA Amposta, d’Amposta
IES d’Horticultura i Jardineria, de Reus
IES Mollerussa, de Mollerussa
—3 Tècnic/a en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
(Decret 118/1999, de 19 d’abril, DOGC
núm. 2892, de 19.5.1999).
IES Vall d’Hebron, de Barcelona
IES Montsià, d’Amposta
IES Cal·lípolis, de Tarragona
IES Mollerussa, de Mollerussa
ECA Pirineu, de Montferrer-Castellbò
IES d’Aran, de Vielha e Mijaran
—4 Tècnic/a en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell
(Decret 212/1998, de 30 de juliol, DOGC
núm. 2704, de 17.8.1998).
IES Escola de Capacitació Nauticopesquera
de Catalunya, de l’Ametlla de Mar.
—5 Tècnic/a en pesca i transport marítim
(Decret 54/1996, de 6 de febrer, DOGC
núm. 2175, de 29.2.1996).
IES Escola de Capacitació Nauticopesquera
de Catalunya, de l’Ametlla de Mar
—6 Tècnic/a en gestió administrativa
(Decret 57/1996, de 6 de febrer, DOGC
núm. 2175, de 29.2.1996).
IES-SEP Escola del Treball, de Barcelona
IESM Lluïsa Cura, de Barcelona
IES-SEP Montilivi, de Girona
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES-SEP de l’Ebre, de Tortosa
IES-SEP Caparrella, de Lleida
IES Alfons Costafreda, de Tàrrega
—7 Tècnic/a en equips i instal·lacions electrotècniques
(Decret 368/1996, de 29 d’octubre, DOGC
núm. 2284, de 22.11.1996).
IES Vall d’Hebron, de Barcelona
IES-SEP Escola del Treball, de Barcelona
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IES Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat
IES Miquel Biada, de Mataró
IES-SEP Lacetània, de Manresa
IES Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona
IES-SEP Comte de Rius, de Tarragona
IES-SEP de l’Ebre, de Tortosa
IES Almatà, de Balaguer
IES Escola del Treball, de Lleida
—8 Tècnic/a en equips electrònics de
consum
(Decret 372/1996, de 29 d’octubre, DOGC
núm. 2284, de 22.11.1996).
IES-SEP Mare de Déu de la Mercè, de
Barcelona
IES Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat
IES-SEP Montilivi, de Girona
IES-SEP Comte de Rius, de Tarragona
IES-SEP Caparrella, de Lleida
—9 Tècnic/a en cuina
(Decret 309/1995, de 7 de novembre, DOGC
núm. 2135, de 30.11.1995).
IES Escola d’Hoteleria i Turisme de
Barcelona, de Barcelona
IES Joan Ramon Benaprés, de Sitges
IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona,
de Girona
IES Escola d’Hoteleria i Turisme, de Cambrils
IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran
IES d’Hoteleria i Turisme, de Lleida
—10 Tècnic/a en serveis de restaurant i bar
(Decret 306/1995, de 7 de novembre, DOGC
núm. 2135, de 30.11.1995).
IES Escola d’Hoteleria i Turisme de
Barcelona, de Barcelona
IES Joan Ramon Benaprés, de Sitges
IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona,
de Girona
IES Escola d’Hoteleria i Turisme, de Cambrils
IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran
IES d’Hoteleria i Turisme, de Lleida
—11 Tècnic/a en explotació de sistemes
informàtics
(Decret 423/2004, de 2 de novembre, DOGC
núm. 4257, de 10.11.2004).
IES Badia del Vallès, de Badia del Vallès
IES-SEP Mare de Déu de la Mercè, de
Barcelona
IES-SEP La Guineueta, de Barcelona
IES-SEP Esteve Terradas i Illa, de Cornellà
de Llobregat
IES-SEP Lacetània, de Manresa
IES Nicolau Copèrnic, de Terrassa
IES Salvador Espriu, de Salt
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES-SEP Caparrella, de Lleida
IES Alfons Costafreda, de Tàrrega
IES d’Aran, de Vielha e Mijaran
—12 Tècnic/a en instal·lació i manteniment
electromecànic de maquinària i conducció
de línies
(Decret 197/1997, de 30 de juliol, DOGC
núm. 2459, de 21.8.1997).
IESM Anna Gironella de Mundet, de Bar
celona
IES-SEP Lacetània, de Manresa
IES-SEP La Garrotxa, d’Olot
IES Martí l’Humà, de Montblanc
IES-SEP de l’Ebre, de Tortosa
IES-SEP Guindàvols, de Lleida

Full de disposicions i actes administratius

—13 Tècnic/a en muntatge i manteniment
d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
(Decret 198/1997, de 30 de juliol, DOGC
núm. 2459, de 21.8.1997).
IESM Anna Gironella de Mundet, de
Barcelona
IES Ribera Baixa, del Prat de Llobregat
IES Santa Eugènia, de Girona
IES Ramon Barbat i Miracle, de Vila-seca
IES-SEP Guindàvols, de Lleida
—14 Tècnic/a en operacions de fabricació
de productes farmacèutics
(Decret 13/1999, de 26 de gener, DOGC
núm. 2823, de 9.2.1999).
IES La Romànica, de Barberà del Vallès
IESM Narcís Monturiol, de Barcelona
IES de Terrassa, de Terrassa
IES-SEP Montilivi, de Girona
—15 Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria
(Decret 203/1997, de 30 de juliol, DOGC
núm. 2464, de 28.8.1997).
IESM Bonanova, de Barcelona
IES Miquel Martí i Pol, de Cornellà de
Llobregat
IES Guillem Catà, de Manresa
IES-SEP Castellarnau, de Sabadell
IES Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona
IES-SEP La Garrotxa, d’Olot
IES Baix Camp, de Reus
IES Cal·lípolis, de Tarragona
IES-SEP de l’Ebre, de Tortosa
IES Torrevicens, de Lleida
IES Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell
—16 Tècnic/a en farmàcia
(Decret 181/1998, de 8 de juliol, DOGC
núm. 2696, de 5.8.1998).
IES-SEP La Guineueta, de Barcelona
IES Miquel Martí i Pol, de Cornellà de
Llobregat
IES-SEP Castellarnau, de Sabadell
IES Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona
IES Cal·lípolis, de Tarragona
IES Torrevicens, de Lleida
—17 Tècnic/a en atenció sociosanitària
(Decret 104/2005, de 31 de maig, DOGC
núm. 4397, de 2.6.2005).
IESM Bonanova, de Barcelona
IES Miquel Tarradell, de Barcelona
IES Salvador Seguí, de Barcelona
IES Severo Ochoa, d’Esplugues de
Llobregat
IES Guillem Catà, de Manresa
IES La Serreta, de Rubí
IES S’Agulla, de Blanes
IES-SEP Montilivi, de Girona
IES Ramon Berenguer IV, d’Amposta
IES Gaudí, de Reus
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES Ronda, de Lleida
IES Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell
cicles formatius de grau superior

—1 Tècnic/a superior en animació d’activitats
físiques i esportives
(Decret 40/1999, de 23 de febrer, DOGC
núm. 2840, de 4.3.1999).
IES Vall d’Hebron, de Barcelona

IES
IES
IES
IES

Montsià, d’Amposta
Cal·lípolis, de Tarragona
Mollerussa, de Mollerussa
d’Aran, de Vielha e Mijaran

—2 Tècnic/a superior en navegació, pesca
i transport marítim
(Decret 354/1997, de 25 de novembre,
DOGC núm. 2551, de 7.1.1998).
IES Escola de Capacitació Nauticopesquera
de Catalunya, de l’Ametlla de Mar
—3 Tècnic/a superior en supervisió i control
de màquines i instal·lacions del vaixell
(Decret 211/1998, de 30 de juliol, DOGC
núm. 2704, de 17.8.1998).
IES Escola de Capacitació Nauticopesquera
de Catalunya, de l’Ametlla de Mar
—4 Tècnic/a superior en secretariat
(Decret 64/1996, de 6 de febrer, DOGC
núm. 2175, de 29.2.1996).
IES-SEP Escola del Treball, de Barcelona
IESM Lluïsa Cura, de Barcelona
IES-SEP Montilivi, de Girona
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES-SEP de l’Ebre, de Tortosa
IES-SEP Caparrella, de Lleida
—5 Tècnic/a superior en gestió comercial
i màrqueting
(Decret 59/1996, de 6 de febrer, DOGC
núm. 2175, de 29.2.1996).
IES Poblenou, de Barcelona
IES Carles Vallbona, de Granollers
IES Santa Eugènia, de Girona
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES-SEP de l’Ebre, de Tortosa
IES Escola del Treball, de Lleida

IES-SEP Mare de Déu de la Mercè, de
Barcelona
IES-SEP La Guineueta, de Barcelona
IES-SEP Esteve Terradas i Illa, de Cornellà
de Llobregat
IES-SEP Lacetània, de Manresa
IES Nicolau Copèrnic, de Terrassa
IES Salvador Espriu, de Salt
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES-SEP Caparrella, de Lleida
IES Alfons Costafreda, de Tàrrega
IES d’Aran, de Vielha e Mijaran
—9 Tècnic/a superior en prevenció de riscos
professionals
(Decret 365/2004, de 24 d’agost, DOGC
núm. 4205 de 26.8.2004).
IES-SEP Mare de Déu de la Mercè, de
Barcelona
IES Llobregat, de L’Hospitalet de Llo
bregat
IES Santa Eugènia, de Girona
IES Pere Martell, de Tarragona
IES-SEP de l’Ebre, de Tortosa
IES-SEP Guindàvols, de Lleida
—10 Tècnic/a superior en fabricació de
productes farmacèutics i afins
(Decret 286/1998, de 3 de novembre, DOGC
núm. 2770, de 20.11.1998).
IES La Romànica, de Barberà del Vallès
IESM Narcís Monturiol, de Barcelona
IES de Terrassa, de Terrassa
—11 Tècnic/a superior en indústries de
procés químic
(Decret 138/1997, de 13 de maig, DOGC
núm. 2412 de 13.6.1997).
IESM Narcís Monturiol, de Barcelona
IES-SEP Comte de Rius, de Tarragona
IES-SEP Montilivi, de Girona

—6 Tècnic/a superior en informació i comercialització turístiques
(Decret 305/1995, de 7 de novembre, DOGC
núm. 2135, de 30.11.1995).
IES Escola d’Hoteleria i Turisme de
Barcelona, de Barcelona
IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona,
de Girona
IES Escola d’Hoteleria i Turisme, de Cambrils
IES d’Hoteleria i Turisme, de Lleida

—12 Tècnic/a superior en laboratori de
diagnòstic clínic
(Decret 202/1997, de 30 de juliol, DOGC
núm. 2464, de 28.8.1997).
IES Miquel Martí i Pol, de Cornellà de
Llobregat
IES-SEP Castellarnau, de Sabadell
IES Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona
IES-SEP La Garrotxa, d’Olot
IES Cal·lípolis, de Tarragona
IES Torrevicens, de Lleida

—7 Tècnic/a superior en administració de
sistemes informàtics
(Decret 175/1997, de 22 de juliol, DOGC
núm. 2447 de 4.8.1997).
IES Badia del Vallès, de Badia del Vallès
IES-SEP Mare de Déu de la Mercè, de
Barcelona
IES-SEP La Guineueta, de Barcelona
IES-SEP Esteve Terradas i Illa, de Cornellà
de Llobregat
IES-SEP Lacetània, de Manresa
IES Nicolau Copèrnic, de Terrassa
IES Salvador Espriu, de Salt
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES-SEP Caparrella, de Lleida
IES Alfons Costafreda, de Tàrrega
IES d’Aran, de Vielha e Mijaran

—13 Tècnic/a superior en educació infantil
(Decret 182/1998, de 8 de juliol, DOGC
núm. 2702 de 13.8.1998).
IES Salvador Seguí, de Barcelona
IES Can Vilumara, de l’Hospitalet de
Llobregat
IES-SEP Montilivi, de Girona
IES Ramon Berenguer IV, d’Amposta
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES Almatà, de Balaguer
IES Ronda, de Lleida
IES Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell
IES Gaudí, de Reus

—8 Tècnic/a superior en desenvolupament
d’aplicacions informàtiques
(Decret 61/1996, de 6 de febrer, DOGC
núm. 2175 de 29.2.1996).
IES Badia del Vallès, de Badia del Vallès
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—14 Tècnic/a superior en integració social
(Decret 39/1999, de 23 de febrer, DOGC
núm. 2840, de 4.3.1999).
IES Miquel Tarradell, de Barcelona
IES Salvador Seguí, de Barcelona
IES Severo Ochoa, d’Esplugues de
Llobregat
IES Can Vilumara, de l’Hospitalet de
Llobregat

Núm. 1197

IES La Serreta, de Rubí
IES S’Agulla, de Blanes
IES-SEP Montilivi, de Girona
IES Ramon Berenguer IV, d’Amposta
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES Ronda, de Lleida

Anoia

—15 Tècnic/a superior d’administració i
finances
(Decret 63/1996, de 6 de febrer, DOGC
núm. 2175, de 29.2.1996).
IES-SEP Escola del Treball, de Barcelona
IESM Lluïsa Cura, de Barcelona
IES-SEP Montilivi, de Girona
IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer, de
Tarragona
IES-SEP de l’Ebre, de Tortosa
IES-SEP Caparrella, de Lleida
IES Alfons Costafreda, de Tàrrega

Bages

Annex 2
Punts d’informació genèrica sobre el procés
de les proves
Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
C. Nou, 48
17600 Figueres
Tel. 972.51.44.70
Punt d’informació juvenil de Castelló
d’Empúries
Pl. de Catalunya, 1
17486 Castelló d’Empúries
Tel. 972.25.01.65
Punt d’informació juvenil de Llançà
Pl. Major, s/n
17490 Llançà
Tel. 972.12.14.70
Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Oficina de serveis a la joventut
C. Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93.890.00.00
SIAJ-Alt Penedès
Servei d’informació i assessorament per a
joves
C. de la Font, 43, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93.892.20.20
Alt Urgell
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Oficina de serveis a la joventut
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973.35.31.12
Punt jove Actiu
Pl. Carme, 1
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973.35.53.65

Punt Municipal d’Informació Juvenil Atlas
Travessia Sant Jaume, s/n
La Kaserna
08700 Igualada
Tel. 93.804.18.01

Serveis d’informació juvenil Punt Nord
Pl. de les cultures, s/n
08760 Martorell
Tel. 93.774.22.00
Punt jove Molins de Rei
Av. de València, 21
08750 Molins de Rei
Tel. 93.668.54.52

Punt d’informació juvenil Ciscus
Pg. Països Catalans, s/n
Centre Cultural Nestor Almendros
08275 Calders
Tel. 93.830.92.63

Aula Pasqual Ollé
C. Sant Jordi, 1
08756 la Palma de Cervelló
Tel. 93.672.20.64

Sapsk
Servei d’informació juvenil
Av. de les Bases de Manresa, 51
08242 Manresa
Tel. 93.877.13.60

Servei d’informació juvenil el Punt
L’Olivera
Pl. Montserrat Roig, 1
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93.652.98.43

Consorci per la promoció dels municipis del
Moianès
C. Joies, 11-13-can Carner
08180 Moià
Tel. 93.830.14.18

Consell Comarcal del Baix Llobregat
Departament de personal
Ctra. N-340-parc Torreblanca
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93.685.24.00

Punt d’informació juvenil Nexe
Ctra. de Vic, 30
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 93.878.89.83

Punt d’informació juvenil-Espai jove
C. Laureà Miró, 118-122
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93.666.45.03

Baix Ebre

Punt d’informació juvenil de Viladecans
C. Àngel Guimerà, 2
Torre del Baró
08840 Viladecans
Tel. 93.647.00.24

Consell Comarcal del Baix Ebre
C. Barcelona, 152
43500 Tortosa
Tel. 977.44.53.08

Baix Penedès

Baix Camp
Servei d’orientació educatiu i professional
Pl. de l’Ajuntament, 4
43850 Cambrils
Tel. 977.30.74.01
Institut Municipal de Formació i Empresa
Mas Carandell-C. Terol, 1
43202 Reus
Tel. 977.33.18.37
Punt d’informació juvenil
Institut Municipal d’Acció Cultural
C. Sant Joan, 27
43201 Reus
Tel. 977.01.00.10
Baix Empordà
Punt d’informació juvenil Castell-Platja d’Aro
Palau d’esports i congressos
Pl. Europa, s/n
17250 Platja d’Aro
Tel. 972.82.54.63
Baix Llobregat

Alta Ribagorça

Punt d’informació juvenil la Garsa
Casa de cultura.
C. Federico García Lorca, 17
08630 Abrera
Tel. 93.770.43.34

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Oficina de serveis a la joventut
Ctra. N-230, entrada sud
25520 el Pont de Suert
Tel. 973.69.05.50

Punt d’informació juvenil
Centre Frederic Mompou
Pl. Joan XXIII, s/n
08860 Castelldefels
Tel. 93.665.79.50
6123

Consell Comarcal del Baix Penedès
Oficina de serveis a la joventut
Pl. del Centre, 10
43700 el Vendrell
Tel. 977.15.70.27
Regidoria de treball de l’Ajuntament de
Calafell
Av. Generalitat, 1
Cal Balavà
43820 Calafell
Tel. 977.69.56.33
Barcelonès
Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació
C. Nova Cançó, 1 (Masia Can Boscà)
08915 Badalona
Tel. 93.865.64.45
Punt d’informació juvenil de l’Agència Catalana
de Joventut
C. Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93.483.83.84
CISEC-SPIA Centre d’informació i serveis a
l’estudiant de Catalunya-Servei i punt d’informació acadèmica
C. Junta de Comerç, 26, baixos
08001 Barcelona
Tel. 93.301.39.78
El Punt
Servei d’informació i assessorament juvenil
Pl. De l’Espanya industrial, s/n
Casa del Mig
08014 Barcelona
Tel. 93.291.42.54
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Espai jove Boca Nord
Servei d’informació o assessorament per a
joves
C. Agudells, 37-45
08032 Barcelona
Tel. 93.429.93.69
Servei d’informació Tuti
C. Villarroel, 181, baixos
08036 Barcelona
Tel. 93.451.33.71
Berguedà
Consell Comarcal del Berguedà
Oficina de serveis a la joventut
C. Barcelona, 49, 3r
08600 Berga
Tel. 93.821.35.53
Garraf
SIAJ-Garraf
Servei d’informació i assessorament per a
joves
Rasa del Miquelet, 16
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93.893.77.77
Garrotxa
Consell Comarcal de la Garrotxa
Servei de joventut i ensenyament
Av. Onze de Setembre, 22
17800 Olot
Tel. 972.27.52.42
Gironès
Centre d’informació juvenil l’Estació
C. Santa Eugènia, 17
17005 Girona
Tel. 972.22.00.70
Maresme
Punt d’informació juvenil l’Escorxador
C. Torrent d’en Puig, 10
08358 Arenys de Munt
Tel. 93.793.94.36
Punt d’informació juvenil ca n’Humet
C. Fontanills, 77
08320 el Masnou
Tel. 93.540.00.56
Sidral
Servei d’informació juvenil
Pl. Espanya, 1
08304 Mataró
93.702.57.41
Clips
Servei d’informació juvenil
C. Santa Eulàlia, 40
08340 Vilassar de Mar
Tel. 93.754.05.00
Montsià
Consell Comarcal del Montsià
Àrea d’Educació
Pl. Lluís Companys, s/n
43870 Amposta
Tel. 977.70.43.71
Punt d’informació juvenil la Ràpita
Casal cultural el Maset
C. Perot el cantador, s/n
43540 Sant Carles de la Ràpita
Tel. 977.74.00.62

Infojove Sant Jaume
Av. de l’Ebre, s/n
43877 Sant Jaume d’Enveja
Tel. 977.47.80.56
Punt d’informació juvenil Planer
C. Mare de Déu de Montserrat, 28
43570 Santa Bàrbara
Tel. 977.71.91.36
Noguera
Consell Comarcal de la Noguera
Serveis d’Ensenyament
Pg. Àngel Guimerà, 28-30
25600 Balaguer
Tel. 973.44.89.93
Osona
Punt d’informació juvenil Pipa
C. Jesús, 25
08540 Centelles
Tel. 93.881.23.23
Punt d’informació juvenil de la Mancomunitat
de la Plana
Sector Quadre, s/n
08519 Malla
Tel. 93.812.41.67
Punt 16, Informació juvenil
C. Sant Feliu, 16
08570 Torelló
Tel. 93.859.42.72
Consell Comarcal d’Osona
Àrea de promoció econòmica
C. Historiador Ramon d’Abadal, 5, 3r
Edifici El Sucre
08500 Vic
Tel. 93.883.41.31
Puntjove
C. de la Ciutat, 4
Casa Cortada
08500 Vic
Tel. 93.889.17.67

Segrià
Punt d’informació juvenil el Fortí
Centre cultural lo Casino
C. Major, 84-86
25180 Alcarràs
Tel. 973.79.57.00
Institut Municipal de Treball Salvador Seguí
C. Ramon Argilés-Pl. Rosa Sensat
25005 Lleida
Tel. 973.24.20.00
Palma
Servei d’informació juvenil
C. de la Palma, 6-10
25002 Lleida
Tel. 973.70.06.66
Selva
El Puntet
Av. de Vidreres, 58
Casal de Joves
17310 Lloret de Mar
Tel. 972.37.22.68
Solsonès
Consell Comarcal del Solsonès
Oficina de serveis a la joventut
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973.48.35.16
Tarragonès
Punt d’informació juvenil de la Coordinació
territorial de joventut a Tarragona
C. Sant Francesc, 3, 1r
43003 Tarragona
Tel. 977.92.01.78
Punt d’informació juvenil de Salou
Pl. Carrilet, s/n
Antic edifici Carrilet
43840 Salou
Tel. 977.35.07.86

Pallars Jussà
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Oficina de serveis a la joventut
Pg. del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973.65.34.70
Pla de l’Estany
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Àrea de Promoció Econòmica
Can Puig de la Bellacasa
C. Catalunya, 48
17820 Banyoles
Tel. 972.57.35.50

Terra Alta
Consell Comarcal de la Terra Alta
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 Gandesa
Tel. 977.42.00.18
Urgell
Consell Comarcal de l’Urgell
Oficina de serveis a la joventut
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973.50.07.07
Vallès Occidental

Pla d’Urgell
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Oficina de serveis a la joventut
C. Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa
Tel. 973.71.13.13
Segarra
Consell Comarcal de la Segarra
Punt d’informació juvenil
Pg. Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel. 973.53.13.00
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Servei d’informació juvenil Aprop
C. Jaume Balmes, 16
08110 Montcada i Reixac
Tel. 93.564.17.41
Servei d’informació juvenil
C. Blasco de Garay, 19
08202 Sabadell
Tel. 93.75.33.01
Punt jove, servei d’informació
C. Pablo Picasso, 20-22
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93.560.51.78

Núm. 1197

Punt d’informació juvenil
Ctra. de la Bauma, 1
08233 Vacarisses
Tel. 93.835.90.02
Vallès Oriental
Punt d’informació juvenil Bigues i Riells
Av. Prat de la Riba, 132
08415 Bigues i Riells
Tel. 93.865.64.45
Servei d’informació juvenil Gra
C. Corró, 49
08401 Granollers
Tel. 93.870.21.64
Punt d’informació juvenil
C. Astúries, 1
Centre cultural de Bellavista
08521 les Franqueses del Vallès
Tel. 93.840 46 24
El punt d’informació de Montmeló
C. Folch i Torres, s/n
08160 Montmeló
Tel. 93.572.02.99

Annex 3
Administracions locals col·laboradores
1. Administració local: Ajuntament de
Barcelona-Fundació BCN Formació Professional
Adreça: Pg. de Gràcia, 2, 2n 1-A, CP 08007,
Tel. 93.342.94.11
Municipi: Barcelona
Centre/s docent/s seu de la/les comissió/comissions avaluadore/s: tots els del municipi
de Barcelona per als cicles que, en cada cas
es detallen:
cicles formatius:

Família professional: Activitats agràries
CFGM Tècnic en jardineria
Família professional: Administració
CFGM Tècnic en gestió administrativa
CFGS Tècnic superior en secretariat
CFGS Tècnic superior en administració i
finances
Família professional: Comerç i màrqueting
CFGS Tècnic superior en gestió comercial
i màrqueting
Família professional: Manteniment i serveis a
la producció
CFGM Tècnic en instal·lació i manteniment
de maquinària i conducció de línies
CFGM Tècnic en muntatge i manteniment
d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
CFGS Tècnic superior en prevenció de riscos
professionals
Família professional: Sanitat
CFGM Tècnic en cures auxiliares d’infermeria
CFGM Tècnic en farmàcia
CFGS Tècnic superior en laboratori de
diagnòstic clínic
2. Administració local: Ajuntament de Terrassa-Foment
Adreça: c. Badalona, 1 bis, CP 08223.
Municipi: Terrassa
Centre/s educatiu/s seu de la/les comissió/comissions avaluadora/es: tots els del municipi

de Barcelona per als cicles que, en cada cas
es detallen
cicles formatius:

Família professional: Informàtica
CFGM Tècnic en explotació de sistemes
informàtics
CFGS Tècnic superior en administració de
sistemes informàtics
CFGS Tècnic superior en desenvolupament
d’aplicacions informàtiques
3. Administració local: Ajuntament de
Lleida
Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí
Adreça: c. Ramon Argilés, s/n, CP 25005, tel.
973.24.20.00
Municipi: Lleida
Centre/s educatiu/s seu de la/les comissió/comissions avaluadora/es: tots els del municipi
de Lleida per als cicles que, en cada cas es
detallen:
cicles formatius:

Família professional: Administració
CFGM Tècnic en gestió administrativa
CFGS Tècnic superior en secretariat
CFGS Tècnic superior en administració i
finances
Família professional: Comerç i màrqueting
CFGS Tècnic superior en gestió comercial
i màrqueting
Família professional: Electricitat i electrònica
CFGM Tècnic en equips i instal·lacions
electrotècniques
CFGM Tècnic en equips electrònics de
consum
Família professional: Hoteleria i turisme
CFGM Tècnic en cuina
CFGM Tècnic en serveis de restaurant i
bar
CFGS Tècnic superior en informació i comercializació turístiques
Família professional: Informàtica
CFGM Tècnic en explotació de sistemes
informàtics
CFGS Tècnic superior en administració de
sistemes informàtics
CFGS Tècnic superior en desenvolupament
d’aplicacions informátiques
Família professional: Manteniment i serveis a
la producció
CFGM Tècnic en instal·lació i manteniment
de maquinària i conducció de línies
CFGM Tècnic en muntatge i manteniment
d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
CFGS Tècnic superior en prevenció de riscos
professionals
Família professional: Sanitat
CFGM Tècnic en cures auxiliars d’infermeria
CFGM Tècnic en farmàcia
CFGS Tècnic superior en laboratori de
diagnòstic clínic
Família professional: Serveis Socioculturals i
a la comunitat
CFGM Tècnic en atenció sociosanitaria
CFGS Tècnic superior en educació infantil
CFGS Tècnic superior en integració social
(08.196.125)
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RESOLUCIÓ EDU/2376/2008, de 18 de
juliol, d’assignació de destinació definitiva de
funcionaris docents com a conseqüència del
trasllat d’ensenyaments.
Per resolucions de 22 de març de 2007 i de
14 d’abril de 2008, del Consorci d’Educació
de Barcelona, es van implantar, suprimir i
traslladar cicles formatius de formació professional de grau mitjà o de grau superior en
diversos centres docents públics (DOGC núm.
4850, de 27.3.2007 i DOGC núm. 5125, de
6.5.2008).
Per la Resolució EDU/1380/2008, de 29
d’abril, es van implantar, suprimir i traslladar
cicles formatius de formació professional de
grau mitjà o de grau superior en diversos
centres docents públics (DOGC núm. 5128,
de 9.5.2008).
Atès el que estableix la disposició addicional
catorzena del Reial decret 2112/1998, de 2
d’octubre, pel qual es regulen els concursos
de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió
de places corresponents als cossos docents
(BOE núm. 239, de 6.10.1998), cal adoptar
les mesures corresponents en relació amb
el professorat amb destinació definitiva com
a conseqüència del trasllat d’ensenyaments
d’un centre a un altre.
Així mateix, l’article 18.2 del Decret 67/1996,
de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de
23.2.1996), estableix que els professors que
tinguin destinació definitiva en un centre com
a conseqüència de desglossament, desdoblament, transformació o trasllat total o parcial
d’altre o altres centres comptaran, a efectes
d’antiguitat en el centre de destinació, la generada en el centre d’origen.
En conseqüència,

Resolc:
—1 S’assigna destinació definitiva, amb
efectes d’1 de setembre de 2008, als funcionaris docents i en els centres que es detallen
a l’annex d’aquesta Resolució, com a conseqüència del trasllat d’ensenyaments d’un
centre a un altre.
—2 Els funcionaris docents relacionats a
l’annex d’aquesta Resolució mantenen a
tots els efectes l’antiguitat que posseïen en
el centre d’origen. La nova adscripció no
comporta cap modificació de la seva situació
administrativa ni dels seus drets, d’acord amb
el que estableixen la disposició addicional
catorzena del Reial decret 2112/1998, de 2
d’octubre, i l’article 18.2 del Decret 67/1996,
de 20 de febrer.
Amb la publicació al DOGC d’aquesta Resolució es donen per notificades les persones
interessades a tots els efectes.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb

Full de disposicions i actes administratius

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 subdirector
general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Barcelona, 18 de juliol de 2008
p. d.

(Resolució EDU/4295/2006, DOGC de
4.1.2007)
Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles,
Provisió i Nòmines

Especialitat: Equips electrònics.
033866738C Abadia Garasa, Fernando.
046107787D Pastor Lahoz, Manuel.
08031861 IES Leonardo da Vinci de Sant
Cugat del Vallès.
Cos: professors tècnics de formació professional.
Especialitat: Sistemes electrònics.
078059299J Rosselló Martínez, Jose M.
Especialitat: Equips electrònics.
036510504M Hidalgo Asensio, Jose
08039203
Sabadell.

IES Agustí Serra i Fontanet de

Cos: professors tècnics de formació professional.
Especialitat: Instal·lcions electrotècniques.
033866602E Miras Bea, Francesc
serveis territorials d’educació a girona

17005662

IES Serrallarga de Blanes.

Cos: professors d’ensenyament secundari.

Annex
serveis territorials d’educació a
barcelona Ii (ciutat)

Especialitat: Organització i gestió comercial.
040313960C Alabau Feliu, Joaquima

08044934 IES Escola d’Hoteleria i Turisme
de Barcelona.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Cos: catedràtics d’ensenyament secundari.

Especialitat: Processos comercials.
077908455A Sarrion Lopez, Amparo.

Especialitat: Processos en la indústria alimentària.
036904861G Moreno Franco, Fernando.
Cos: professors d’ensenyament secundari.
Especialitat: Processos en la indústria alimentària.
038086569H Castillo Deop, Albert.
Especialitat: Operacions i equips d’elaboració
de productes alimentaris.
013062640C Serrano Zuñeda, Mont
serrat.
Cos: professors tècnics de formació professional.
Especialitat: Operacions i equips d’elaboració
de productes alimentaris.
038489144R Mirete Guerrero, Antoni.
serveis territorials d’educació al baix
llobregat-anoia

08026397
Llobregat.

IES Olorda de Sant Feliu de

Cos: professors d’ensenyament secundari.
Especialitat: Informàtica.
046680795H Rojas Bernal, Maria Teresa.
serveis territorials d’educació al
vallès occidental

08024893 IES Castellarnau de Sabadell.
Cos: professors tècnics de formació professional.

(08.198.127)

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: 0724/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de reforma i
implantació ascensor per eliminació de barreres arquitectòniques i reforma i adequació
entrada exterior a l’IES Bisbe Sivilla de Calella
(Maresme).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 259.593,20
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5096 amb data 25
de març de 2008.
Data d’adjudicació: 09/05/2008.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 239.993,91 euros, IVA
inclòs
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Número d’expedient: 1146/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
d’1 mòdul prefabricat al CEIP Voleray de
Vilanova i La Geltrú (Garraf).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 66.956,74
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 20/05/2008.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 62.303,25 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1165/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
d’edificis prefabricats al CEIP Cambrils 4 de
Cambrils (Baix Camp).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 296.807,80
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 26/05/2008.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 266.681,81 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1206/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’infraestructura
d’1 mòdul prefabricat al SES de Cervelló (Baix
Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 83.991,69
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120 amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 27/05/2008.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 77.935,89 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1214/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres per a la col·locació
de 5 mòduls prefabricats i la seva urbanització
a l’IES Pallaresos de Pallaresos (Tarragonès).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 218.544,50
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5121, amb data 29
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 22/05/2008.
Contractista: Construcciones Caler, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Núm. 1197

Import d’adjudicació: 193.302,61 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 4 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.198.165)

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: 0248/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació de
ruixadors automàtics, sala de bombes i dipòsits
de reserva d’aigua contra incendis en les naus
d’emmagatzematge de Piera.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 489.381,02
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5101, amb data 01
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 05 de juny de 2008.
Contractista: Segur Control, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 416.286,94 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 0507/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: Obres d’instal·lació elèctrica a l’IES Mercè Rodoreda de L’Hospitalet
de Llobregat..
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 105.449,53
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5101, amb data 01
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2008.
Contractista: Desho SA Instalaciones Industriales.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 84.927,68 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 0854/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: Obres d’adequació i
ampliació del CEIP Sant Miquel de Miralcamp
(Pla d’Urgell).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 578.193,81
euros, IVA inclòs, desglossat en els següents
imports:
Any 2008: 289.096,91 €
Any 2009: 289.096,90 €
Publicat al DOGC núm.: 5101, amb data 01
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació:23 de maig de 2008.
Contractista: Simó-Farnell, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 550.660,77 euros, IVA
inclòs., desglossat en els següents imports:
Any 2008: 275.330,39 €
Any 2009: 275.330,38 €
Número d’expedient: 1003/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: Obres de reforma
del menjador del CEIP de Butsènit d’Urgell
(Noguera).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 74.482,22
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5112 , amb data 16
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 03 de juny de 2008.
Contractista: Garrofé i Roca, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 69.995,80 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1071/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: Obres de tancaments
exterior a l’IES Josep Vallverdú de Les Borges
Blanques (Garrigues).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 195.668,41
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5118, amb data 24
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 18 de juny de 2008.
Contractista: Ecolleida, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 182.460,78 euros, IVA
inclòs.
Número d’expedient: 1144/08.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació. Servei de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: obres de fusteria metàl·
lica planta baixa edifici principal i construcció
porxo al CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei
(Baix Llobregat).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació:89.866,09
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 5120, amb data 28
d’abril de 2008.
Data d’adjudicació: 18 de juny de 2008.
Contractista: Rehac, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 75.032,88 euros, IVA
inclòs.
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Barcelona, 16 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.198.164)

INSTRUCCIONS, de 22 de juliol, per a la
recollida de dades per a l’elaboració de l’estadística del curs 2008-2009 de l’educació
infantil i primària, educació especial, educació
secundària, formació d’adults i ensenyaments
de règim especial de música, dansa, arts plàstiques i disseny, ensenyaments superiors de
disseny, art dramàtic, conservació i restauració
de béns culturals, esports, idiomes i centres
que imparteixen plans d’estudis estrangers.
Segons el que disposen la Llei 2/2006, de 6
de març, del Pla estadístic de Catalunya 20062009, i el Decret 290/2007, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació
estadística per al 2008, correspon al Departament d’Educació elaborar l’estadística de l’educació infantil, primària i secundària, educació
especial, formació permanent d’adults, música,
dansa, arts plàstiques i disseny, ensenyaments
superiors de disseny, art dramàtic, conservació
i restauració de béns culturals, esports, idiomes
i plans d’estudis estrangers.
Per a l’elaboració d’aquesta estadística, el
Departament d’Educació disposa de les dades
del professorat dels centres, obtingudes dels
fitxers de gestió, i de les dades de l’alumnat,
que s’obtenen de la matrícula mecanitzada.
Malgrat això, no disposa de totes les dades
necessàries per a l’elaboració de l’estadística
prevista en el Programa anual per al 2008.
Les dades que cal obtenir dels centres es
captaran a partir d’uns formularis accessibles
des d’Internet.
Per portar a terme aquesta recollida de
dades es dicten les instruccions següents:
Primera
Aquestes instruccions afecten els centres
que imparteixen:
• educació infantil exclusivament: centres
públics i privats;
• educació infantil i primària: centres privats
i aquells centres públics, el titular dels quals
no és el Departament d’Educació;
• educació especial específica: centres
públics i privats;
• educació secundària (ESO, batxillerat i
cicles formatius): centres públics i privats;
• arts plàstiques i disseny i ensenyaments
superiors de disseny: centres públics i privats;
• música: centres públics i privats;
• dansa: centres públics i privats;
• idiomes: escoles oficials;
• art dramàtic;
• conservació i restauració de béns culturals;
• ensenyaments de règim especial d’esports: centres públics i privats;
• formació permanent d’adults: centres
privats i aquells centres públics, el titular dels
quals no és el Departament d’Educació;
• centres que imparteixen plans d’estudis
estrangers.

Full de disposicions i actes administratius

Segona
Segons el que disposa l’article 34 de la Llei
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya, és obligatori subministrar la informació necessària per elaborar les estadístiques
d’interès de la Generalitat.
Els centres docents han d’emplenar els
formularis que els corresponen segons els
nivells que imparteixin.
Tercera
Els centres públics i privats que imparteixen
exclusivament educació infantil han de contestar el formulari amb dades referents a:
• Unitats per cursos
• Unitats concertades/subvencionades
• Serveis escolars: menjador, residència
i transport
• Professorat segons:
- lloc que ocupa
- sexe
- dedicació
- titulació
- edat
- nacionalitat
- càrrec directiu
• Personal no docent segons:
- tipologia
- sexe
- dedicació
• Alumnat segons:
- edat
- sexe
- necessitats educatives especials
- nacionalitat
- llengua estrangera que estudia
Quarta
Els centres privats i aquells centres públics,
el titular dels quals no és el Departament
d’Educació, que imparteixen educació primària han de contestar el formulari amb dades
referents a:
• Unitats per cursos
• Unitats concertades
• Serveis escolars: menjador, residència
i transport
• Professorat segons:
- lloc que ocupa
- sexe
- dedicació
- nivell que imparteix
- titulació
- edat
- nacionalitat
- càrrec directiu
• Personal no docent segons:
- tipologia
- sexe
- dedicació
Cinquena
Els centres, de titularitat del Departament
d’Educació, que imparteixen educació secundària i/o arts plàstiques i disseny i/o ensenyaments superiors de disseny han de contestar
el formulari amb dades referents a:
• Grups per nivells
• Serveis escolars: menjador, residència
i transport
• Avaluació de l’alumnat
El programari SAGA disposa d’una opció
que permet traspassar automàticament les

dades al qüestionari. El director/a del centre
ha de verificar que les dades traspassades
són les correctes. Es posarà comunicarà en
el programa SAGA, en forma de notícia, quan
estarà operativa aquesta funció.
Sisena
Els centres privats i els centres públics, el
titular dels quals no és el Departament d’Educació, que imparteixen educació secundària
i/o arts plàstiques i disseny i/o ensenyaments
superiors de disseny han de contestar el formulari amb dades referents a:
• Grups per nivells
• Grups concertats
• Serveis escolars: menjador, residència
i transport
• Professorat segons:
- lloc que ocupa
- sexe
- dedicació
- nivell que imparteix
- titulació
- edat
- nacionalitat
- càrrec directiu
• Personal no docent segons:
- tipologia
- sexe
- dedicació
• Avaluació de l’alumnat
Setena
Els centres públics i privats específics d’educació especial han de contestar el formulari
amb dades referents a:
• Unitats per nivells
• Unitats concertades
• Serveis escolars: menjador, residència
i transport
• Professorat segons:
- lloc que ocupa
- sexe
- dedicació
- titulació
- edat
- nacionalitat
- càrrec directiu
• Personal tècnic segons:
- tipologia
- sexe
- dedicació
• Personal no docent segons:
- tipologia
- sexe
- dedicació
• Alumnat segons:
- edat
- sexe
- tipus de discapacitat
- nacionalitat
- segons la família professional de programes adaptats de garantia social
Vuitena
Els centres públics i privats que imparteixen
ensenyaments de règim especial d’idiomes,
música, dansa, art dramàtic, conservació i
restauració de béns culturals i esports han de
contestar el formulari amb dades referents a:
• Professorat segons:
- tipologia
- sexe
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-

dedicació
Personal no docent segons:
tipologia
sexe
dedicació
Alumnat segons:
sexe
curs
edat
especialitat
graduació (finalització d’estudis)

Novena
Els centres privats i els centres públics, el
titular dels quals no és el Departament d’Educació, que imparteixen formació permanent
d’adults han de contestar el formulari amb
dades referents a:
• Professorat segons:
- titulació
- sexe
- dedicació
- edat
- nacionalitat
• Personal no docent segons:
- tipologia
- sexe
- dedicació
• Alumnat segons:
- sexe
- edat
- tipus d’ensenyament
- nacionalitat
Desena
Els centres privats que imparteixen plans
d’estudis estrangers han de contestar el formulari amb dades referents a:
• Serveis escolars: menjador, residència
i transport
• Professorat segons:
- sexe
- dedicació
- edat
- nacionalitat
• Alumnat segons:
- edat
- sexe
- necessitats educatives especials
- nacionalitat
- llengua estrangera estudiada
Onzena
Els formularis s’han d’emplenar abans del
31 d’octubre de 2008.
Dotzena
El Servei d’Indicadors i Estadística de la
Subdirecció General d’Organització, Qualitat i
Sistemes d’Informació és l’òrgan responsable
de l’elaboració de les activitats estadístiques
incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2008, d’acord amb la metodologia i les característiques tècniques que
es detallen en l’annex 2 del Decret 290/2007,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Programa anual d’actuació estadística per a
l’any 2008.
Barcelona, 22 de juliol de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
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