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ORDRE EDU/422/2008, de 25 de setembre, 
per la qual s’amplia el termini de justificació de 
les subvencions del programa F convocades 
per l’Ordre EDU/186/2008, de 21 d’abril, per 
la qual s’aproven les bases generals de la línia 
d’ajuts i subvencions destinada a les entitats 
i associacions, les bases específiques dels 
diversos programes que la integren, i s’obre la 
convocatòria pública per a l’any 2008.

Mitjançant l’Ordre EDU/186/2008, de 21 
d’abril, es van aprovar les bases de la línia 
d’ajuts i subvencions destinada a les entitats 
i associacions, les bases específiques dels 
diversos programes que la integraven i es va 
obrir la convocatòria pública per a l’any 2008 
(DOGC núm. 5122, de 30.4.2008).

El programa F de l’esmentada Ordre recull 
les bases específiques de les subvencions a 
associacions i organitzacions professionals 
d’ensenyants, i a altres entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre 
directament vinculades al món de l’ense-
nyament, per a la realització d’activitats de 
formació permanent adreçades al professorat 
de nivell no universitari i per a despeses de 
funcionament, informació i difusió.

El punt 8 d’aquestes bases estableix el 
tràmit de pagament de les subvencions en 

dos períodes: el 80% de l’import en concepte 
de bestreta, un cop tramitada la resolució i el 
20% restant un cop justificada correctament 
la subvenció, no més tard del 30 de setembre 
de 2008.

Tanmateix, atès que el primer pagament a les 
entitats s’ha retardat, es fa necessari ampliar el 
termini de justificació de les subvencions.

Per tot això, d’acord amb el capítol IX del 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Ampliar fins al dia 31 d’octubre de 2008 
el termini de justificació de les subvencions 
previst a la base 8.2 del programa F, subven-
cions a associacions i organitzacions profes-
sionals d’ensenyants, i a altres entitats amb 
personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de 
lucre directament vinculades al món de l’en-
senyament, per a la realització d’activitats de 
formació permanent adreçades al professorat 
de nivell no universitari i per a despeses de 
funcionament, informació i difusió; convocades 
per l’Ordre EDU/186/2008, de 21 d’abril, per 
la qual s’aproven les bases generals de la línia 
d’ajuts i subvencions destinada a les entitats 
i associacions, les bases específiques dels 
diversos programes que la integren, i s’obre la 
convocatòria pública per a l’any 2008.

Barcelona, 25 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.269.044)

RESOLUCIÓ EDU/2881/2008, de 3 de 
setembre, per la qual es dóna publicitat a la 
Resolució de 30 de juliol de 2008, del recurs 
de reposició interposat per la titularitat del 
centre docent privat concertat Ramon Fuster, 
de Cerdanyola del Vallès.

Per la Resolució EDU/793/2008, de 14 de 
març, (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008), es 
van aprovar amb caràcter provisional les mo-
dificacions dels concerts educatius de centres 
docents privats per als nivells obligatoris i 
per als ensenyaments d’educació infantil de 
segon cicle.

D’acord amb l’annex de la Resolució esmen-
tada es va atorgar al centre Ramon Fuster, de 
Cerdanyola del Vallès, amb codi 08028850, 
el concert educatiu per a 2 unitats de primer 
curs, 3 unitats de segon curs i 2 unitats de 
tercer curs d’educació infantil de segon cicle, 
alhora que se li denegava 1 unitat de primer 
curs d’educació infantil de segon cicle.

Per la Resolució EDU/1716/2008, de 13 de 
maig (DOGC núm. 5147, de 6.6.2008), que 
eleva a definitiva la Resolució EDU/793/2008, 
de 14 de març, es va confirmar el concert 
educatiu aprovat provisionalment per la Re-
solució esmentada.

Contra aquesta Resolució, el centre Ramon 
Fuster va interposar un recurs de reposició, pel 

qual sol·licitava concert per a 1 unitat més de 
primer curs d’educació infantil de segon cicle, 
que s’ha estimat per la Resolució de 30 de 
juliol de 2008.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993, 
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, 
estableix que la concessió dels concerts 
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i a proposta de 
la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 30 de 
juliol de 2008, per la qual s’estima el recurs in-
terposat pel centre docent privat Ramon Fuster, 
de Cerdanyola del Vallès, amb codi 08028850, 
contra la Resolució EDU/1716/2008, de 13 de 
maig, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDU/793/2008, de 14 de març.

En conseqüència, es modifica el concert 
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 
una tercera unitat de primer curs d’educació in-
fantil de segon cicle per al curs 2008-2009.

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

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

Barcelona, 3 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.260.051)

RESOLUCIÓ EDU/2882/2008, de 4 de se-
tembre, de modificació dels concerts educatius 
dels centres docents privats Arrels–Esperança 
i Arrels–Betsaida, ambdós de Badalona.

Per Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es 
va resoldre amb caràcter provisional la re-
novació dels concerts educatius de centres 
docents privats per als nivells obligatoris i per 
als ensenyaments d’educació infantil. D’acord 
amb l’annex de l’esmentada Resolució es 
va concertar al centre Mare de Déu de l’Es-
perança, de Badalona, amb codi 08000921 
(actualment denominat Arrels-Esperança), 
6 unitats d’educació infantil de segon cicle, 
12 unitats d’educació primària i 12 unitats 
d’educació secundària obligatòria, i al centre 
Betsaida, de Badalona, amb codi 08000906 
(actualment denominat Arrels-Betsaida), 3 
unitats d’educació infantil de segon cicle i 6 
unitats d’educació primària.

Per Resolució EDU/2446/2008, de 10 de juli-
ol (DOGC núm. 5186, de 1.8.2008), es va auto-
ritzar la modificació de l’autorització d’obertura 
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del centre docent privat Arrels–Esperança, de 
Badalona, amb codi 08000921, per absorció 
del centre docent privat Arrels–Betsaida, de 
Badalona, amb codi 08000906, amb efectes 
a partir de l’inici del curs 2008–2009.

D’acord amb el que disposa l’article 28 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, cal modificar els concerts 
educatius d’aquests dos centres.

En conseqüència, i a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Extingir el concert educatiu, en els ense-
nyaments d’educació infantil de segon cicle i 
en el nivell d’educació primària, subscrit amb el 
titular del centre docent privat Arrels–Betsaida, 
de Badalona, amb codi 08000906.

—2 Modificar el concert educatiu del centre 
docent privat Arrels–Esperança, de Badalona, 
amb codi 08000921, d’acord amb les unitats 
que consten a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 Aquesta Resolució té efectes a partir de 
l’inici del curs escolar 2008–2009 i s’inscriurà 
al Registre de centres.

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

Així mateix, es poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
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 setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

EINF: educació infantil.
EPRI: educació primària.
ESO: educació secundària obligatòria.

Serveis territorials: Barcelona II (comarques)
Codi: 08000921.
Denominació: Arrels–Esperança.
Municipi: Badalona (Barcelonès).
Nivell educatiu i unitats concertades:
EINF: 3-3-3.
EPRI: 3-3-3-3-3-3.
ESO: 3-3-3-3.

(08.260.072)

RESOLUCIÓ EDU/2883/2008, de 3 de setem-
bre, per la qual es dóna publicitat a la Resolució 
de 30 de juliol de 2008, del recurs de reposició 
interposat per la titularitat del centre docent privat 
concertat Sagrada Família, de Sabadell, contra la 
Resolució EDU/1716/2008, de 13 de maig.

Per la Resolució EDU/793/2008, de 14 de 
març (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008), es van 
aprovar amb caràcter provisional les modificaci-
ons dels concerts educatius de centres docents 
privats per als nivells obligatoris i per als ensenya-
ments d’educació infantil de segon cicle.

D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució 
es va atorgar al centre Sagrada Família, de 
Sabadell, amb codi 08024182, el concert 
educatiu per a 2 unitats de primer curs, 2 
unitats de segon curs i 2 unitats de tercer 
curs d’educació infantil de segon cicle, alhora 
que se li denegaven 1 unitat de primer curs, 1 
unitat de segon curs i 1 unitat de tercer curs 
d’educació infantil de segon cicle.

Per la Resolució EDU/1716/2008, de 13 de 
maig (DOGC núm. 5147, de 6.6.2008), que 
eleva a definitiva la Resolució EDU/793/2008, 
de 14 de març, es va confirmar el concert 
educatiu aprovat provisionalment per l’esmen-
tada Resolució.

Contra aquesta Resolució, el centre Sagrada 
Família va interposar un recurs de reposició, 
pel qual sol·licitava concert per a 1 unitat més 
de primer curs d’educació infantil de segon 
cicle, que s’ha estimat per la Resolució de 
30 de juliol de 2008.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993, 
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, 
estableix que la concessió dels concerts 
educatius s’ha de publicar al DOGC i a pro-
posta de la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 30 de 
juliol de 2008, per la qual s’estima el recurs 
interposat pel centre docent privat Sagrada 
Família, de Sabadell, amb codi 08024182, 
contra la Resolució EDU/1716/2008, de 13 de 
maig, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDU/793/2008, de 14 de març.

En conseqüència, es modifica el concert 
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 
1 tercera unitat de primer curs d’educació in-
fantil de segon cicle per al curs 2008-2009.

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

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

Barcelona, 3 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.260.050)

RESOLUCIÓ EDU/2885/2008, de 4 de 
setembre, per la qual es dóna publicitat a la 
Resolució de 29 de juliol de 2008, del recurs de 
reposició interposat per la titularitat del centre 
docent privat concertat L’Estel, de Vic.

Per la Resolució EDU/1671/2007, d’1 de 
juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007), es 
van renovar els concerts educatius de centres 
docents privats d’educació especial.

D’acord amb l’annex de la Resolució esmen-
tada es va atorgar al centre L’Estel, de Vic, 
amb codi 08015201, el concert educatiu per 
10 unitats concertades ordinàries, 16 tutors 
d’aula, 2 graus superiors, 3 fisioterapeutes, 
2 logopedes i 8 educadors, alhora que se 
li denegava 1 unitat concertada ordinària, 1 
tutor d’aula.

Contra aquesta Resolució, el centre L’Estel 
va interposar un recurs de reposició, pel qual 
sol·licitava concert per a 1 unitat concertada 
ordinària i 1 tutor d’aula, que s’ha estimat per 
la Resolució de 29 de juliol de 2008.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993, de 
23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix 
que la concessió dels concerts educatius s’ha 
de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a proposta de la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 29 de 
juliol de 2008, per la qual s’estima el recurs 
interposat pel centre docent privat L’Estel, de 
Vic, amb codi 08015201, contra la Resolució 
EDU/1671/2007, d’1 de juny.

En conseqüència, es modifica el concert 
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’incre-
mentar 1 unitat concertada ordinària i 1 tutor 
d’aula per al curs 2007/08, passant a tenir el 
concert resultant següent:

11 unitats concertades ordinàries;
17 tutors d’aula;
2 graus superiors;
3 fisioterapeutes;
2 logopedes;
8 educadors.

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

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

Barcelona, 4 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.260.049)

RESOLUCIÓ EDU/2886/2008, de 4 de setem-
bre, de modificació del concert educatiu del 
centre docent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet 
de Llobregat.
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Per la Resolució EDU/1382/2008, de 15 
d’abril (DOGC núm. 5128, de 9.5.2008), es va 
resoldre amb caràcter provisional la renovació i 
modificació dels concerts educatius de diversos 
centres docents privats per als ensenyaments 
postobligatoris, es va concertar al centre docent 
privat Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat, 
amb codi 08018871, 2 unitats concertades de 
cicle formatiu de grau superior de sistemes de te-
lecomunicació i informàtics (CFPS 0854: 1-1).

Per la Resolució EDU/2016/2008, de 13 
de juny (DOGC núm. 5162, de 30.6.2008), 
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDU/1382/2008, de 15 d’abril, es va confirmar 
el concert educatiu aprovat provisionalment 
per l’esmentada Resolució.

Atès que el centre docent privat Joan XXIII 
ha sol·licitat la renúncia d’1 unitat concertada 
de primer curs de cicle formatiu de grau 
superior de sistemes de telecomunicació i 
informàtics, cal deixar sense efectes la con-
certació d’aquesta unitat, d’acord amb el que 
disposa l’article 30 del Decret 56/1993, de 23 
de febrer, sobre concerts educatius.

En conseqüència, a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del centre 
docent privat Joan XXIII, de l’Hospitalet de 
Llobregat, amb codi 08018871, en el sentit 
de disminuir 1 unitat de primer curs de cicle 
formatiu de grau superior de sistemes de tele-
comunicació i informàtics (CFPS 0854: 0-1).

—2 Aquesta Resolució tindrà efectes per 
al curs escolar 2008-2009 i s’inscriurà en el 
Registre de centres.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.260.074)

RESOLUCIÓ EDU/2887/2008, de 15 de se-
tembre, per la qual es modifica l’autorització 
d’obertura del centre d’educació infantil Molina 
Blau, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre d’educació 
infantil de primer cicle Molina Blau, de Barcelona, 
en petició de modificació de la capacitat, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació; el 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 Modificar l’autorització d’obertura del 
centre d’educació infantil Molina Blau, codi 
08049725, de Barcelona, per modificació de 
la capacitat, amb efectes des de l’inici del curs 
2008-2009, en els termes següents:
Capacitat que s’amplia:

Educació infantil de primer cicle: de 4 a 5 
unitats i de 61 a 74 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.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

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

(08.253.104)

RESOLUCIÓ EDU/2888/2008, d’1 de se-
tembre, per la qual es modifica l’autorització 
d’obertura del centre docent privat La Mun-
tanyeta, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat La Munta-
nyeta, de Tarragona, en petició 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, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Decret 
299/1997, de 25 de novembre, sobre l’aten-
ció educativa a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, 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 La Muntanyeta, codi 
43005731, de Tarragona, per modificació de 
la capacitat, en els termes següents:

Educació especial: ampliació de 6 a 7 unitats 
i de 44 a 50 llocs escolars.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2008-2009.

—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.

Tarragona, 1 de setembre de 2008

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

Vicent Villena Serrano
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 
2008/09:
Autorització d’obertura:

Educació especial: 7 unitats amb capacitat 
per a 50 llocs escolars

(08.242.008)

RESOLUCIÓ EDU/2889/2008, de 10 de 
setembre, per la qual s’autoritza el canvi de 
titular de la llar d’infants privada Pins, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant d’ 
Escola Pins,SL, en petició de canvi de titularitat 
de la llar d’infants Pins, de Barcelona, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment per part del nou titular 
dels requisits exigits per la normativa d’apli-
cació, 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’edu-
cació; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres, i tramitat 
l’expedient conforme al Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titular de la llar 
d’infants privada Pins, de Barcelona, codi 
08049828, amb efectes des del dia 1 del mes 
següent al de la seva publicació al DOGC.

Les dades del nou titular són:
Nom: Escola Pins, SL.
NIF: B60131299.
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—2 La llar d’infants a què fa referència aques-
ta Resolució haurà d’adaptar-se als requisits 
mínims que estableix el Decret 282/2006, de 
4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle 
de l’educació infantil i els requisits dels centres, 
dins el termini previst al Reial decret 806/2006, 
de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari 
d’aplicació de la nova ordenació del sistema 
educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació.

—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, 10 de setembre de 2008

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

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

(08.253.008)

RESOLUCIÓ EDU/2890/2008, de 12 de 
setembre, per la qual s’autoritza l’obertura 
del centre d’educació infantil Kasperle, de 
Barcelona.

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, regu-
ladora 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 imparteixen ensenyaments de règim ge-
neral no universitaris, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Kasperle, de Barcelona, en els 
termes següents:
Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08012970.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: Kasperle.
Adreça: c. Gran de Gràcia, 97.
Titular: Marta Simón Balcells.
NIF: 35078390D.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2008-2009.

Composició del centre:
Autorització d’obertura:

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

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

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

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

Així mateix, abans del recurs contenciós 
administratiu, les persones interessades 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de setembre de 2008

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

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

(08.253.046)

RESOLUCIÓ EDU/2891/2008, de 12 de 
setembre, per la qual s’autoritza el canvi 
de titular del centre d’educació infantil Estel 
Vallseca, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la represen-
tant d’Estel Vallseca, SL, en petició de canvi 
de titularitat del centre d’educació infantil de 
primer cicle Estel Vallseca, de Barcelona, es 
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment per part del nou titular 
dels requisits exigits per la normativa d’apli-
cació, 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’edu-
cació; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres, i tramitat 
l’expedient conforme al Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titular del centre 
d’educació infantil Estel Vallseca, de Barcelona, 

codi 08010596, amb efectes des de l’inici del 
curs 2008-2009.

Les dades del nou titular són:
Nom: Associació Educativa Estel.
NIF: G64897630.

—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.

Barcelona, 12 de setembre de 2008

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

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

(08.253.015)

RESOLUCIÓ EDU/2892/2008, de 16 de 
setembre, per la qual es resol la convocatòria 
per al reconeixement de centres de formació 
de persones adultes que no depenen del 
Departament d’Educació, per impartir la 
formació per a les proves d’accés als cicles 
formatius de formació professional per al curs 
2008-2009.

Mitjançant la Resolució EDU/1913/2008, de 
10 de juny, es va fer pública la relació de centres 
que imparteixen la formació per a les proves 
d’accés als cicles formatius durant el curs 2008-
2009, i es va obrir la convocatòria del procés 
d’autorització d’aquesta formació per a centres 
que no depenen del Departament d’Educació 
(DOGC núm. 5157, de 20.6.2008).

El punt 7 de la Resolució esmentada espe-
cifica que la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats ha de 
resoldre i publicar al DOGC la relació de sol-
licituds, reconegudes i denegades, especifi-
cant, en aquest darrer cas, el motiu o motius 
de la denegació.

Per tot això,

Resolc:

—1 Reconèixer, als centres que es detallen 
a l’annex 1 d’aquesta Resolució, per tal que 
puguin dur a terme, amb caràcter experimental, 
la formació per a les proves d’accés als cicles 
formatius dels ensenyaments de formació 
professional per al curs 2008-2009.

—2 Denegar el reconeixement als centres 
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució, pels motius que respectivament s’hi 
indiquen.

—3 Els centres reconeguts han de dur a 
terme l’experiència d’acord amb el que preveu 
la Resolució EDU/1913/2008, de 10 de juny.
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Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
podran interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació en el termini d’un mes 
comptat a partir de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, segons el que disposen 
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 16 de setembre de 2008

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

ANNEX 1

Sol·licituds reconegudes

a) Formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA-I (CIUTAT)

Codi: 08033638
Denominació: Centre Català Comercial
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08068215
Denominació: Escola Tècnica del Clot
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

Codi: 08061405
Denominació: Col·legi Santapau-Pifma
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

b) Formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS A CARCELONA-I (CIUTAT)

Codi: 08033638
Denominació: Centre Català Comercial
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2

Codi: 08068215
Denominació: Escola Tècnica del Clot
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 2

Codi:  08061405
Denominació: Col·legi Santapau-Pifma
Municipi: Barcelona
Nombre de grups: 1

ANNEX 2

Sol·licituds denegades

a) Formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA-I (CIUTAT)

Codi: (no en disposa)
Denominació: Bemen 3
Municipi: Barcelona
Motiu de denegació: no compleix el requisit 
d’autorització per impartir formació d’adults 
(requisit exigit al punt 6 de la Resolució 
EDU/1913/2008, de 10 de juny).

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS OCCIDENTAL

Codi: 08056675
Denominació: Núria Vilella
Municipi: Sabadell
Motiu de denegació: sol·licitud presenta-
da fora de termini (punt 7 de la Resolució 
EDU/1913/2008, de 10 de juny).

SERVEIS TERRITORIALS AL MARESME-VALLèS 
ORIENTAL

Codi: (no en disposa)
Denominació: Escola Pia Granollers
Municipi: Granollers
Motiu de denegació: no compleix el requisit 
d’autorització per impartir formació d’adults 
(requisit exigit al punt 6 de la Resolució 
EDU/1913/2008, de 10 de juny).

b) Formació per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau superior.

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA-I (CIUTAT)

Codi: (no en disposa)
Denominació: Centre d’Estudis Politècnics
Municipi: Barcelona
Motiu de denegació: no compleix el requisit 
d’autorització per impartir formació d’adults 
(requisit exigit al punt 6 de la Resolució 
EDU/1913/2008, de 10 de juny).

Codi: (no en disposa)
Denominació: Bemen 3
Municipi: Barcelona
Motiu de denegació: no compleix el requisit 
d’autorització per impartir formació d’adults 
(requisit exigit al punt 6 de la Resolució 
EDU/1913/2008, de 10 de juny).

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS OCCIDENTAL

Codi: 08056675
Denominació: Núria Vilella
Municipi: Sabadell
Motiu de denegació: sol·licitud presenta-
da fora de termini (punt 7 de la Resolució 
EDU/1913/2008, de 10 de juny).

SERVEIS TERRITORIALS AL MARESME-VALLèS 
ORIENTAL

Codi: (no en disposa)
Denominació: Escola Pia Granollers
Municipi: Granollers
Motiu de denegació: no compleix el requisit 
d’autorització per impartir formació d’adults 
(requisit exigit al punt 6 de la Resolució 
EDU/1913/2008, de 10 de juny).

(08.254.094)

RESOLUCIÓ EDU/2893/2008, de 3 de 
setembre, per la qual es dóna publicitat a la 
Resolució de 30 de juliol de 2008, del recurs 
de reposició interposat per la titularitat del 
centre docent privat concertat Maristes Rubí, 
de Rubí, contra la Resolució EDU/1716/2008, 
de 13 de maig.

Per la Resolució EDU/793/2008, de 14 de 
març, (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008), es 
va aprovar amb caràcter provisional les modi-
ficacions dels concerts educatius de centres 
docents privats per als nivells obligatoris i 
per als ensenyaments d’educació infantil de 
segon cicle.

D’acord amb l’annex d’aquesta Resolució 
es va atorgar al centre Maristes Rubí, de Rubí, 
amb codi 08023724, el concert educatiu per 
a 2 unitats de primer curs, 3 unitats de segon 
curs i 2 unitats de tercer curs d’educació infantil 
de segon cicle, alhora que se li denegava 1 
unitat de primer curs d’educació infantil de 
segon cicle.

Per la Resolució EDU/1716/2008, de 13 de 
maig (DOGC núm. 5147, de 6.6.2008), que 
eleva a definitiva la Resolució EDU/793/2008, 
de 14 de març, es va confirmar el concert 
educatiu aprovat provisionalment per la Re-
solució esmentada.

Contra aquesta Resolució, el centre Maristes 
Rubí va interposar un recurs de reposició, pel 
qual sol·licitava concert per a 1 unitat més de 
primer curs d’educació infantil de segon cicle, 
que s’ha estimat per la Resolució de 30 de 
juliol de 2008.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993, 
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, 
estableix que la concessió dels concerts 
educatius s’ha de publicar al DOGC i a pro-
posta de la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 30 de 
juliol de 2008, per la qual s’estima el recurs 
interposat pel centre docent privat Maristes 
Rubí, de Rubí, amb codi 08023724, contra 
la Resolució EDU/1716/2008, de 13 de maig, 
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució 
EDU/793/2008, de 14 de març.

En conseqüència, es modifica el concert 
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar 
1 tercera unitat de primer curs d’educació in-
fantil de segon cicle per al curs 2008-2009.

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

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

Barcelona, 3 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.259.058)

RESOLUCIÓ EDU/2884/2008, de 17 de se-
tembre, per la qual s’adjudiquen, amb caràcter 
definitiu, llocs de treball docents de caràcter 
singular per l’aplicació del Pla estratègic del 
centre.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual 
es regulen els plans estratègics dels centres 
docents sostinguts amb fons públics (DOGC 
núm. 3401, d’1.6.2001), preveu, a l’article 10.1, 
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que el personal docent que hagi estat selec-
cionat per ocupar els llocs de treball docents 
de caràcter singular per raó del Pla estratègic 
de centre, d’acord amb el procediment que 
estableix l’article 9 del mateix Decret, ocuparà 
el lloc de treball amb caràcter provisional, en 
comissió de serveis o en adscripció provisional, 
durant els dos primers cursos de l’aplicació 
del Pla estratègic corresponent.

El mateix Decret 132/2001 indica, a l’article 
10.2, que un cop transcorreguts els dos pri-
mers cursos de l’aplicació del Pla estratègic 
de centres, es durà a terme una avaluació del 
compliment dels objectius previstos que s’hi 
preveuen per als llocs de treball que s’hagin 
definit com a singulars per raó de l’aplicació 
del Pla esmentat.

La Resolució EDC/3365/2005, de 21 de 
novembre (DOGC núm. 4519, de 28.11.2005), 
convoca concurs específic de mèrits per tal 
de proveir llocs de treball docents de caràcter 
singular en centres públics d’ensenyaments 
no universitaris que tenen autoritzat un Pla 
estratègic, entre els quals consten els llocs 
de treball relacionats a l’Annex d’aquesta 
Resolució.

La Resolució EDC/1095/2006, de 7 d’abril 
(DOGC núm. 4620, de 25.4.2006), publica 
l’adjudicació definitiva de llocs de treball do-
cents de caràcter singular en centres públics 
d’ensenyaments no universitaris que tenen 
autoritzat un Pla estratègic; els esmentats llocs 
de treball han estat adjudicats als participants 
que s’hi indiquen.

En aplicació de l’article 10.2 del Decret 
132/2001 citat, s’ha procedit a l’avaluació del 
compliment dels objectius que el pla estratègic 
preveu per als llocs de treball esmentats, les 
adjudicatàries de les quals ja hi havien romàs 
durant els dos primers cursos de l’aplicació 
del pla estratègic de centre.

Aquest mateix article 10.2 del Decret 
132/2001 estableix que la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu emetrà 
resolució sobre el resultat de l’avaluació del 
compliment dels objectius que el pla estratègic 
preveu per a cada lloc de treball. Una vegada 
emeses aquestes resolucions en sentit favo-
rable, i formulada per part de cadascun dels 
interessats l’opció relativa a la forma d’ocupació 
del lloc, prevista a l’article 10.3 del Decret 
132/2001, procedeix adjudicar amb caràcter 
definitiu les destinacions esmentades.

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

Resolc:

Adjudicar, amb caràcter definitiu, els llocs de 
treball docents de caràcter singular indicats a 
l’annex d’aquesta Resolució a les funcionàries 
del cos de mestres que s’hi relacionen, amb 
indicació del lloc de treball adjudicat, de l’es-
pecialitat d’aquest, i de la data d’efectes de 
la presa de possessió.

La durada de l’ocupació del lloc de treball 
que s’adjudica serà, com a mínim, la mateixa 
que la durada del pla estratègic del centre.

Amb la publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya d’aquesta Resolució es 

donen per notificades les persones interessa-
des a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a 
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que preveu l’article 
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, les persones interessades 
poden interposar potestativament recurs de 
reposició, abans del recurs contenciós admi-
nistratiu, davant el conseller d’Educació, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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 convenients per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 17 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

COS DE MESTRES

Efectes 1.9.2008

DNI: 052402009M
Nom: Elena Carrasco Lajas
Centre: CEIP Les Palmeres
Especialitat: Infantil
Municipi: Santa Coloma de Gramenet

DNI: 033881122Y
Nom: Maria Dolors Girbau Rubio
Centre: CEIP Miquel Martí i Pol
Especialitat: Primària
Municipi: Sabadell 

(08.254.012)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució 
EDU/2733/2008, de 20 d’agost, per la qual 
es modifica l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Túrbula, de Sant Adrià de 
Besòs (DOGC núm. 5214, pàg. 67661, de 
12.9.2008).

Havent observat errades al text de la Reso-
lució EDU/2733/2008, de 20 d’agost, per la 
qual es modifica l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Túrbula, de Sant Adrià 
de Besòs, tramès al DOGC i publicat al núm. 
5214, pàg. 67661, de 12.9.2008, se’n detallen 
les oportunes correccions:

A la pàgina 67661, a l’apartat 1 de la part 
resolutiva, on diu:

“Perruqueria: 1 unitat amb capacitat per a 
30 llocs escolars.”,
ha de dir:

“Estètica personal decorativa: 1 unitat amb 
capacitat per a 30 llocs escolars.”.

A l’Annex de la Resolució, a la pàgina 
67662, on diu:

“Formació professional de grau mitjà
(...)
”Perruqueria: 1 unitat amb capacitat per a 

30 llocs escolars.”,
ha de dir:

“Formació professional de grau mitjà
(...)
”Estètica personal decorativa: 1 unitat amb 

capacitat per a 30 llocs escolars.”.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.262.145)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució 
EDU/2770/2008, de 5 de setembre, per la qual 
es convoca la realització de proves lliures per 
a l’obtenció del certificat de formació instru-
mental i per a l’obtenció del títol de graduat en 
educació secundària obligatòria per a persones 
majors de divuit anys (DOGC núm. 5218, pàg. 
69468, de 18.9.2008).

Havent observat una errada en el text original 
de l’esmentada Resolució tramès al DOGC 
i publicat al núm. 5218, pàgina 69468, de 
18.9.2008, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 69471, apartat 12.2 c) Qualifi-
cació de les proves, on diu:

“La qualificació per als aspirants que han 
superat l’etapa de graduat en educació 
secundària s’obtindrà mitjançant la mitjana 
aritmètica de les qualificacions obtingudes 
en els tres àmbits, la qualificació es calcularà 
amb una xifra decimal”,

ha de dir:
“La qualificació per als aspirants que han 

superat l’etapa de graduat en educació 
secundària s’obtindrà mitjançant la mitjana 
aritmètica de les qualificacions obtingudes en 
els tres àmbits”.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.273.084)

RESOLUCIÓ EDU/2907/2008, de 26 de se-
tembre, de regulació de la fase de pràctiques 
que preveu la Resolució EDU/618/2008, de 28 
de febrer, de convocatòria de proves per a la 
provisió de places de funcionaris docents.

De conformitat amb el que estableix la base 
10 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de 
febrer (DOGC núm. 5088, d’11.3.2008), de 
convocatòria de proves per a la provisió de 
places de funcionaris docents, és procedent 
regular la fase de pràctiques prèvia al nome-
nament com a funcionaris de carrera dels 
aspirants que han superat la fase de concurs 
oposició i que seran nomenats funcionaris en 
pràctiques.

En virtut d’això,
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Resolc:

—1 Fase de pràctiques
La fase de pràctiques serà tutelada, formarà 

part del procés selectiu i tindrà per objecte la 
valoració de l’aptitud per a la docència dels 
aspirants que han superat la fase de concurs 
oposició.

Es realitzarà a les destinacions provisionals 
que els hagin estat adjudicades, mitjançant 
l’exercici de la funció docent amb validesa 
acadèmica.

La durada de la fase de pràctiques serà de 
sis mesos, amb un període d’avaluació mínim 
de tres mesos d’activitat docent. Si hi ha 
hagut absències justificades d’algun aspirant, 
aquest període mínim s’haurà de completar 
abans que la comissió qualificadora emeti la 
seva qualificació.

—2 Tutoria de pràctiques
La fase de pràctiques es desenvoluparà sota 

la tutoria de professors experimentats, els quals 
compartiran amb el professorat en formació 
la responsabilitat sobre la programació dels 
ensenyaments dels alumnes.

A cada funcionari en pràctiques se li as-
signarà un tutor.

El professor tutor intervindrà en l’avaluació 
del funcionari docent en pràctiques al llarg 
de tot el curs, i formarà part, com a vocal, 
de la comissió que emeti l’informe d’avalu-
ació final.

2.1 Nomenament dels tutors.
Els tutors seran nomenats entre els funcio-

naris docents de carrera del mateix cos que 
l’aspirant o d’un cos de grup superior que 
estiguin destinats al centre o servei educatiu 
en què l’aspirant realitzi les pràctiques.

En els instituts, la tutoria de les pràctiques 
correspondrà al/a la cap del departament on 
hagi estat assignat el funcionari en pràctiques, 
sempre que el/la cap del departament sigui 
un funcionari del mateix cos que l’aspirant o 
d’un cos de grup superior. En el cas que no 
ho sigui, la tutoria correspondrà, sempre que 
sigui possible, a un altre professor del depar-
tament que sigui del mateix cos que l’aspirant 
o d’un cos de grup superior. Quan no hi hagi 
cap altre professor del departament a qui es 
pugui assignar la tutoria, el director del centre 
haurà de nomenar un altre professor del centre 
del mateix cos que l’aspirant o d’un cos de 
grup superior.

En els centres d’educació infantil i primària es 
nomenarà tutor preferentment el coordinador 
del mateix cicle de l’aspirant o un mestre de 
la mateixa especialitat.

En els centres de formació de persones adul-
tes el tutor serà preferentment el coordinador 
del mateix ensenyament o un professor destinat 
a la mateixa especialitat de l’aspirant.

En el cas de centres que pertanyin a una 
zona escolar rural (ZER), si no es poden no-
menar tutors d’entre els mestres del mateix 
centre on hagin estat destinats els aspirants, 
es nomenaran tutors d’entre els funcionaris de 
carrera del mateix cos que l’aspirant o d’un 
cos de grup superior que estiguin destinats 
a qualsevol dels centres que formin part de 
la ZER.

En els serveis educatius els tutors seran 
nomenats entre els funcionaris de carrera del 
mateix cos o d’un cos de grup superior que 
l’aspirant, destinats, sempre que sigui possible, 
al mateix servei educatiu.

En qualsevol cas, si en un centre o servei 
educatiu no es pogués nomenar tutor/a d’un 
aspirant, per no reunir els requisits establerts 
a l’apartat 2.1 d’aquesta Resolució, el/la 
director/a assignarà a un altre professor del 
centre o servei educatiu les funcions de tutoria 
de l’aspirant, a què fa referència l’apartat 2.2 
d’aquesta Resolució, excepte la corresponent a 
l’avaluació de la competència o aptitud docent 
de l’aspirant assignat.

Els/les directors/es dels centres docents i 
serveis educatius on hagin estat destinats els 
aspirants que han de realitzar la fase de pràcti-
ques nomenaran els mestres i/o professors que 
en cada cas se’ls assignarà com a tutors.

2.2 Funcions dels tutors.
Corresponen al tutor o tutora les funcions 

següents en relació amb el funcionari en pràc-
tiques destinat en un centre docent:

Informar respecte de l’organització i el 
funcionament del centre i dels seus òrgans 
de govern i de participació, de la coordinació 
didàctica establerta pel centre, i del projecte 
educatiu.

Facilitar suport i estratègies per poder 
desenvolupar la tasca professional amb plena 
satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració 
en la comunitat educativa.

Assessorar respecte de la planificació i pro-
gramació de les tasques docents i tutorials, de 
la implementació de la programació didàctica, 
de l’adequació a les característiques de l’alum-
nat del centre i de l’avaluació de l’alumnat.

Dissenyar models, si escau, de la gestió de 
l’aula, treball en grup, resolució de conflictes, 
tutoria individual o de grup, relació amb les 
famílies, etc.

Avaluar la competència docent dels aspirants 
assignats, d’acord amb els criteris establerts, i 
complimentar l’informe de valoració.

Per a la realització de les seves funcions el 
tutor haurà d’assistir almenys a algunes classes 
que imparteixi l’aspirant.

Corresponen al tutor o tutora les funcions 
següents en relació amb el funcionari en pràc-
tiques destinat en un servei educatiu:

Informar respecte de l’organització del tre-
ball, el funcionament del servei educatiu i de 
la coordinació establerta.

Assessorar respecte de la planificació de 
les actuacions i de l’adequació a les caracte-
rístiques i necessitats dels centres.

Facilitar suport i estratègies per poder 
desenvolupar la tasca professional amb plena 
satisfacció.

Facilitar la inserció professional i la integració 
en la comunitat educativa.

Avaluar l’aptitud per a la docència dels 
aspirants assignats, d’acord amb els crite-
ris establerts, i complimentar l’informe de 
valoració.

—3 Procediment d’avaluació
3.1 Comissions qualificadores.
Per tal d’avaluar i qualificar la fase de pràc-

tiques dels funcionaris que les duen a terme, 
a cada centre docent o servei educatiu on hi 
hagi destinat algun aspirant es constituirà una 
comissió qualificadora formada per funciona-
ris de carrera en actiu dels cossos docents 
o de l’extingit cos d’inspectors al servei de 
l’administració educativa, amb la següent 
composició:

President/a: l’inspector/a del centre o del 
servei educatiu.

Vocals: el/la director/a, que actuarà com a 
secretari/ària, i els tutors/es corresponents.

En el cas que el/la director/a d’un centre 
que formi part d’una zona escolar rural (ZER) 
no pugui actuar com a vocal de la comissió 
qualificadora, podrà actuar com a secretari/ària 
d’aquesta comissió el/la director/a de la ZER 
o, si escau, un/a director/a d’un altre centre 
que formi part de la ZER.

En el cas que no sigui possible constituir 
la comissió qualificadora per no haver-hi des-
tinats al centre o servei educatiu funcionaris 
de carrera que puguin constituir-se com a 
vocals, l’inspector del centre o servei educatiu 
assumirà totes les funcions corresponents a 
la comissió qualificadora.

Les comissions qualificadores es constituiran 
durant el primer trimestre del curs 2008-2009 i 
estendran actes de totes les seves reunions.

Finalitzada la fase de pràctiques, els mem-
bres de la comissió elaboraran informes de 
valoració sobre l’exercici de la tasca docent 
duta a terme per l’aspirant en relació amb 
els criteris establerts a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució.

Els informes de valoració dels aspirants des-
tinats en un servei educatiu es faran en relació 
amb els criteris establerts a l’annex 2.

Els aspirants seran escoltats per la comissió 
qualificadora abans de finalitzar les sessions i 
participaran en el procés d’avaluació aportant 
en un informe la seva opinió i evidències en 
relació amb els elements i descriptors establerts 
en els annexos d’aquesta Resolució, així com 
la seva valoració sobre les dificultats que han 
trobat i els suports rebuts en el desenvolupa-
ment de la seva activitat.

Finalitzada la fase de pràctiques la comissió 
qualificadora dedicarà com a mínim una sessió 
per cadascuna de les especialitats dels aspi-
rants a avaluar. En cada sessió hi participaran 
tres membres de la comissió: el president/a, 
el secretari/ària i el vocal corresponent segons 
l’especialitat.

Per tal d’avaluar la fase de pràctiques 
realitzada per l’aspirant la comissió qualifica-
dora analitzarà els informes de valoració dels 
membres de la comissió i aquella documen-
tació del centre o servei educatiu relacionada 
amb l’avaluació de l’aspirant que consideri 
pertinent.

Tal com preveu la base 10 de la Resolució 
EDU/618/2008, de 28 de febrer, finalitzada 
la fase de pràctiques les comissions quali-
ficadores avaluaran els aspirants nomenats 
funcionaris en pràctiques amb la qualificació 
d’apte o no apte i tindran en compte també, 
si escau, la realització del curs de formació 
esmentat al punt 5 d’aquesta Resolució. Així 
mateix estendran una acta d’avaluació final on 
es farà constar la valoració docent, la realització 
del curs de formació i la qualificació final d’apte 
o de no apte de cada aspirant.

En el cas que la qualificació sigui no apte 
haurà de constar en un annex a l’acta d’ava-
luació final la motivació de la qualificació en 
relació amb els elements i descriptors que 
consten als annexos d’aquesta Resolució. 
També en aquest cas, es donarà a l’aspirant 
un termini de 10 dies, d’acord amb el que 
estableix l’article 79 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, perquè lliuri a la comissió 
les al·legacions que consideri oportunes, a la 
vista de l’acta de la comissió.

L’acta d’avaluació final de la comissió 
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qualificadora s’ha de lliurar a l’inspector en 
cap corresponent abans del 18 de maig de 
2009, tot adjuntant, en el cas d’incloure la 
qualificació de no apte d’algun aspirant, els 
informes del/de la tutor/a i del/de la director/a 
i, si se n’han fet, els informes i al·legacions 
dels aspirants.

Cada comissió qualificadora donarà per 
acabades les seves actuacions en el moment 
en què hagin estat qualificats tots els funci-
onaris en pràctiques que prestin serveis en 
el centre docent o servei educatiu, d’acord 
amb el que s’estableix en el punt 7.

L’inspector en cap lliurarà les actes d’ava-
luació final de les comissions qualificadores, 
amb la documentació annexa que si escau les 
acompanyi, a la direcció dels serveis territo-
rials, amb un ofici on es relacionaran tots els 
centres i serveis educatius a què les actes es 
refereixen, i s’adjuntarà un informe de la Ins-
pecció relatiu a les al·legacions eventualment 
presentades per cada aspirant afectat per la 
qualificació de .no apte.

3.2 Fonts d’informació.
El conjunt d’informació per a l’avaluació 

de l’aspirant s’obtindrà a partir de l’anàlisi 
documental, de l’entrevista de l’aspirant amb 
els membres de la comissió qualificadora, i de 
l’observació d’aula.

Per a l’anàlisi documental es consultaran 
els següents documents:

Les programacions i unitats didàctiques dels 
aspirants, així com els materials curriculars 
que utilitzen.

Els criteris acordats pel centre, cicle, equip 
docent o departament per a la programació i la 
concreció de les unitats didàctiques, l’avaluació 
i l’atenció a la diversitat.

El registre del seguiment dels alumnes de 
cadascun dels aspirants.

La informació procedent de l’observació 
d’aula és molt rellevant per a la valoració de 
l’aspirant. Aquesta observació la pot realitzar 
qualsevol dels membres de la comissió.

3.3 Supervisió de l’avaluació.
Durant tot el període de pràctiques, l’ins-

pector del centre o servei educatiu supervisa 
la planificació i desenvolupament de les ac-
tuacions previstes en relació amb l’avaluació 
de cada aspirant.

En cas que els tutors detectin una notòria 
manca d’aptitud de l’aspirant, tot i haver-li facili-
tat suport i estratègies per desenvolupar la seva 
tasca professional, caldrà que ho comuniquin 
al director del centre o servei educatiu, el qual 
haurà d’establir mesures de millora.

El/la director/a del centre docent o servei 
educatiu informarà l’inspector/a del centre en 
cas de detectar una notòria manca d’aptitud 
en l’aspirant sense que hagi observat millora 
en les actuacions de seguiment de les mesures 
establertes.

Quan s’hagi detectat una manca de 
capacitat en l’aspirant i no s’hagi observat 
una millora en el seguiment de les mesures 
acordades pel centre o servei educatiu, 
l’inspector/a emetrà un informe addicional 
sobre el desenvolupament de les actuacions 
realitzades en el centre durant el període de 
pràctiques, amb una valoració detallada i 
raonada sobre l’exercici de la tasca docent 
duta a terme per l’aspirant.

—4 Tramesa de la relació de funcionaris en 
pràctiques qualificats a la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu

Els serveis territorials elaboraran una relació 
dels funcionaris en pràctiques amb la qualifica-
ció corresponent i la trametran conjuntament 
amb les actes d’avaluació final a la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu.

Sens perjudici del que estableix el punt 7 
d’aquesta Resolució, les actes d’avaluació i la 
relació dels funcionaris en pràctiques hauran 
de ser trameses a la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu abans del 31 
de maig de 2009.

—5 Curs de formació
Els funcionaris en pràctiques que el 31 

d’agost de 2008 hagin prestat menys de 6 
mesos de serveis en centres docents o serveis 
educatius públics dependents del Departament 
d’Educació hauran de participar necessària-
ment en un curs de formació semipresencial 
específic per als funcionaris en pràctiques, 
organitzat per la Direcció General d’Innovació 
del Departament d’Educació. El calendari 
dels cursos es podrà consultar per Internet a 
http://www.xtec.net/formacio. La durada del 
curs serà de 20 hores.

—6 Funcionaris en pràctiques declarats 
no aptes

La Direcció General de Recursos del Sis-
tema Educatiu, d’acord amb les actes de les 
diferents comissions qualificadores i estudiades 
les al·legacions, si s’escau, dictarà la resolució 
corresponent, que es trametrà a la comissió 
qualificadora afectada i a l’interessat.

Els funcionaris en pràctiques declarats no 
aptes podran incorporar-se amb els selecci-
onats de la següent promoció per repetir, per 
una única vegada, la fase de pràctiques en 
els termes que estableix la base 10.3 de la 
Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer.

—7 Finalització de la fase de pràctiques
Amb data 1 de maig de 2009 hauran fina-

litzat la fase de pràctiques els funcionaris en 
pràctiques que hagin estat en servei actiu en 
el cos docent durant un període superior o 
igual a sis mesos i amb un període d’avaluació 
mínim de tres mesos. Si hi ha hagut absències 
justificades d’algun aspirant, aquest període de 
tres mesos s’haurà de completar abans que la 
comissió emeti la seva qualificació.

Els funcionaris en pràctiques que el dia 1 
de maig de 2009 hagin estat en actiu durant 
un temps inferior a sis mesos o que no hagin 
realitzat un període d’avaluació mínim de tres 
mesos hauran de completar tant el període 
mínim de sis mesos en servei actiu com el 
d’avaluació mínim de tres mesos abans de ser 
avaluats. La seva qualificació es formalitzarà 
tan bon punt s’hagin complert els períodes 
esmentats. A aquests efectes, les comissions 
qualificadores es consideraran constituïdes 
amb caràcter permanent fins que hagin avaluat 
els funcionaris en pràctiques que tinguin as-
signats. En qualsevol cas les seves actuacions 
finalitzaran el 31 d’agost de 2009.

—8 Aplicació de la Resolució als mestres 
i professors que van superar els processos 
selectius en convocatòries anteriors a la de 
l’any 2008

Tot el que s’estableix als punts anteriors 
d’aquesta Resolució és d’aplicació als mestres 
i professors que van superar els processos 
selectius en convocatòries anteriors a la de 
l’any 2008 i que, degudament autoritzats, 
no es van incorporar a la realització de la 

fase de pràctiques durant el període que els 
corresponia, per causes legals.

—9 Recursos
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 
comptat a partir 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, 26 de setembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

ANNEX 1

Elements i descriptors que regiran en l’avalua-
ció de la competència docent dels funcionaris 
docents en fase de pràctiques destinats en 
centres docents

A. Planificació de l’activitat docent.
A.1 Objectius:
Concreció dels objectius d’aprenentatge 

en les unitats didàctiques seguint els criteris 
acordats pel centre, cicle, equip docent o 
departament.

Adequació dels objectius d’aprenentatge al 
curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d’aprenentatge a 
les característiques personals de l’alumnat.

A.2 Continguts:
Selecció de continguts coherent amb la 

proposta d’objectius.
Rellevància dels continguts seleccionats.
Adequació dels continguts al curs o nivell 

corresponent.

B. Desenvolupament de l’activitat docent. 
Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

Previsió d’activitats d’ensenyament / apre-
nentatge que contribueixen a l’assoliment 
dels objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica 
amb varietat de recursos i materials curriculars 
per facilitar l’assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les caracte-
rístiques del grup, proporcionant una correcta 
atenció a les necessitats individuals dels 
alumnes.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges 
dels alumnes i decisions preses per afavorir-
ne la millora.

Previsió dels criteris d’avaluació adaptats a 
la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d’avaluació previstos 
en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de 
l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

D. Gestió de l’aula.
Manteniment d’un clima de respecte a l’aula, 

afavoriment de la convivència, resolució de 
possibles conflictes.

Presentació inicial d’objectius i continguts, 
orientació i seguiment del treball que ha de 
dura a terme l’alumnat i síntesi final del que 
s’ha fet.

Organització del temps per desenvolupar 
les activitats previstes.
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E. Participació en les activitats del centre. 
Relació i comunicació amb la comunitat 
educativa d’acord amb els criteris adoptats 
pel centre.

Integració en el claustre, treball en equip, 
coordinació, participació en projectes de centre 
i en activitats del departament didàctic/seminari 
o dels equips de cicle.

Informació periòdica i significativa amb famíli-
es, en relació amb el funcionament del centre i 
amb el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Relacions i coordinació, si escau, amb els 
serveis educatius, serveis municipals o d’altres 
serveis de l’entorn del centre.

ANNEX 2

Elements i descriptors que regiran en l’avalua-
ció de la competència docent dels funcionaris 
docents en fase de pràctiques destinats en 
serveis educatius

A. Planificació de l’activitat.
Concreció dels objectius seguint els criteris 

acordats pel servei educatiu
Adequació dels objectius a les característi-

ques dels centres.
Previsió d’actuacions que contribueixen a 

l’assoliment d’objectius.
Rellevància de les actuacions planificades

B. Desenvolupament del pla anual d’ac-
tuació.

Compliment del pla anual d’actuació.
Suport als centres i al professorat.
Adequació de les intervencions a les neces-

sitats dels centres.

C. Seguiment del pla anual d’actuació i 
decisions preses per afavorir-ne la millora:

Previsió dels criteris d’avaluació del pla 
anual d’actuació.

Aplicació dels criteris d’avaluació previs-
tos.

Presa de decisions de millora a partir de 
l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

D. Participació en les activitats del servei 
educatiu. Relació i comunicació d’acord amb 
els criteris adoptats pel servei educatiu:

Integració en el servei educatiu, treball en 
equip, coordinació i participació en les activitats 
del pla d’actuació.

Capacitat de relació i comunicació amb els 
equips directius i el professorat dels centres.

Capacitat de relació i comunicació amb la 
comunitat educativa: alumnes, famílies, altres 
serveis de l’entorn dels centres.

(08.266.064)

RESOLUCIÓ EDU/2919/2008, de 18 de 
setembre, per la qual s’aprova la disminució 
del nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat L’Horitzó, de Barcelona.

Per la Resolució EDU/793/2008, de 14 
de març (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008), 
es va aprovar amb caràcter provisional la 
modificació del concert educatiu del centre 
docent privat L’Horitzó, de Barcelona, per a 
5 unitats d’educació primària. La Resolució 
EDU/1716/2008, de 13 de maig (DOGC núm. 
5417, de 6.6.2008), va elevar a definitiva la 
Resolució EDU/793/2008.

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

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

Examinat l’expedient de modificació de 
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la 
secretària general d’Educació de 14 de juliol 
de 2008, al centre L’Horitzó, de Barcelona, 
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes 
resultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert edu-
catiu del centre docent privat L’Horitzó, de 
Barcelona, amb codi 08039987, per disminució 
d’1 unitat concertada de sisè curs d’educació 
primària, amb efectes a partir de l’inici del curs 
escolar 2008/09.

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

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà 
al Registre de centres.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.269.132)

RESOLUCIÓ EDU/2920/2008, de 18 de setem-
bre, per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat 
Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per la Resolució EDU/793/2008, de 14 de 
març (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008), es va 
aprovar amb caràcter provisional la modificació 
del concert educatiu del centre docent privat 
Pineda, de l’Hospitalet de Llobregat, per a 
16 unitats d’educació primària. La Resolució 
EDU/1716/2008, de 13 de maig (DOGC núm. 
5417, de 6.6.2008), va elevar a definitiva la 
Resolució EDU/793/2008.

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

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

Examinat l’expedient de modificació de 
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la 
secretària general d’Educació de 7 de juliol 
de 2008, al centre Pineda, de l’Hospitalet 
de Llobregat, s’ha comprovat que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Pineda, de 
l’Hospitalet de Llobregat, amb codi 08018901, 
per disminució d’1 unitat concertada de primer 
curs d’educació primària, amb efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2008/09.

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

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà 
al Registre de centres.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
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dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.269.134)

RESOLUCIÓ EDU/2921/2008, de 18 de setem-
bre, per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat La 
Salle Gràcia, de Barcelona.

Per la Resolució EDU/946/2007, de 23 de 
març (DOGC núm. 4856, de 4.4.2007), es va 
aprovar amb caràcter provisional la modificació 
del concert educatiu del centre docent privat 
La Salle Gràcia, de Barcelona, per a 12 unitats 
d’educació secundària obligatòria. La Resolu-
ció EDU/1666/2007, d’1 de juny (DOGC núm. 
4900, de 8.6.2007), va elevar a definitiva la 
Resolució EDU/946/2007.

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

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

Examinat l’expedient de modificació de 
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la 
secretària general d’Educació de 7 de juliol de 
2008, al centre La Salle Gràcia, de Barcelona, 
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes re-
sultant del procés de matriculació no justifica 
el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb 
el que disposen l’article 28 i següents del Decret 
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts edu-
catius, i la resta de normativa aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert educa-
tiu del centre docent privat La Salle Gracia, de 
Barcelona, amb codi 08007032, per disminució 
d’1 unitat concertada de primer curs d’educa-
ció secundària obligatòria, amb efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2008/09.

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

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà 
al Registre de centres.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.269.135)

RESOLUCIÓ EDU/2922/2008, de 18 de 
setembre, per la qual s’aprova la disminució 
del nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat Mare de Déu de la Serra, de 
Montblanc.

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es va 
aprovar amb caràcter provisional la renovació 
del concert educatiu del centre docent privat 
Mare de Déu de la Serra, de Montblanc, per 
a 8 unitats d’educació secundària obligatòria. 
La Resolució EDU/1629/2006, de 22 de maig 
(DOGC núm. 4642, de 26.5.2006), va elevar a 
definitiva la Resolució EDC/639/2006.

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

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

Examinat l’expedient de modificació de 
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la 
secretària general d’Educació de 15 de juliol 
de 2008, al centre Mare de Déu de la Serra, 
de Montblanc, s’ha comprovat que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació 
no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 

concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert educa-
tiu del centre docent privat Mare de Déu de la 
Serra, de Montblanc, amb codi 43001577, per 
disminució d’1 unitat concertada de primer curs 
i 1 unitat concertada de quart curs d’educació 
secundària obligatòria, amb efectes a partir de 
l’inici del curs escolar 2008/09.

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

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà 
al Registre de centres.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.269.136)

RESOLUCIÓ EDU/2923/2008, de 18 de 
setembre, per la qual s’aprova la disminució 
del nombre d’unitats concertades del centre 
docent privat El Pinar de Nuestra Señora, de 
Sant Cugat del Vallès.

Per la Resolució EDC/639/2006, de 14 de 
març (DOGC núm. 4595, de 17.3.2006), es va 
aprovar amb caràcter provisional la renovació 
del concert educatiu del centre docent privat 
El Pinar de Nuestra Señora, de Sant Cugat del 
Vallès, per a 12 unitats d’educació secundària 
obligatòria. La Resolució EDU/1629/2006, 
de 22 de maig (DOGC núm. 4642, de 
26.5.2006), va elevar a definitiva la Resolució 
EDC/639/2006.

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

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

Examinat l’expedient de modificació de 
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la 
secretària general d’Educació de 14 de juliol 
de 2008, al centre El Pinar de Nuestra Señora, 
de Sant Cugat del Vallès, s’ha comprovat que 
el nombre d’alumnes resultant del procés de 
matriculació no justifica el manteniment del 
concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat El Pinar de 
Nuestra Señora, de Sant Cugat del Vallès, amb 
codi 08026075, per disminució d’1 unitat con-
certada de quart curs d’educació secundària 
obligatòria, amb efectes a partir de l’inici del 
curs escolar 2008/09.

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

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir 
de l’inici del curs escolar 2008/09 i s’inscriurà 
al Registre de centres.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.269.137)

RESOLUCIÓ EDU/2924/2008, de 18 de setem-
bre, per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat 
Mireia, de Barcelona.

Per la Resolució EDU/793/2008, de 14 
de març (DOGC núm. 5095, de 20.3.2008), 
es va aprovar amb caràcter provisional la 
modificació del concert educatiu del centre 
docent privat Mireia, de Barcelona, per a 11 
unitats d’educació primària. La Resolució 
EDU/1716/2008, de 13 de maig (DOGC núm. 
5417, de 6.6.2008), va elevar a definitiva la 
Resolució EDU/793/2008.

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

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

Examinat l’expedient de modificació de 
concert, iniciat d’ofici per la Resolució de la 
secretària general d’Educació de 14 de juliol 
de 2008, al centre Mireia, de Barcelona, s’ha 
comprovat que el nombre d’alumnes resultant 
del procés de matriculació no justifica el man-
teniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord 
amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre 
concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació del concert 
educatiu del centre docent privat Mireia, de 
Barcelona, amb codi 08008747, per dismi-
nució d’1 unitat concertada de primer curs 
d’educació primària, amb efectes a partir de 
l’inici del curs escolar 2008-2009.

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

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va 

dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.269.133)

DECRET 191/2008, de 30 de setembre, de 
cessament i nomenament de membres del 
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els articles 
4.1b) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de de-
sembre, dels consells escolars, a sol·licitud 
de la Federació d’associacions de mares i 
pares d’alumnes de Catalunya, cal procedir 
al cessament i al nomenament de membres 
del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que 
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/1985, 
de 10 de desembre, a proposta del conseller 
d’Educació i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1
El cessament del senyor Francisco Montañés 

Pamplona com a membre del Consell Escolar 
de Catalunya en representació del sector 
mares i pares d’alumnat, i se li agraeixen els 
serveis prestats.

Article 2
El nomenament de la senyora Lola Abelló 

Planas com a membre del Consell Escolar de 
Catalunya en representació del sector mares 
i pares d’alumnat, amb efectes fins al 29 
d’abril de 2011

Barcelona, 30 de setembre de 2008

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.267.119)

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

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

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.
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