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43005388, ubicat al carrer de les Escoles,
s/n, de Freginals, comarca del Montsià, la
nova denominació específica Mestre Josep
Roncero i Pallares.
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, 4 de novembre de 2008

RESOLUCIÓ EDU/3327/2008, de 4 de
novembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Freginals.

p. d. (Resolució EDU/2/2008, de 2.1.2008,
DOGC núm. 5040, de 3.1.2008)

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

(08.303.104)

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que exigeix
l’article 6 de l’annex del Decret 198/1996, de 12
de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic
dels centres docents públics que imparteixen
educació infantil i primària;
Per tot això,
Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i
primària Joan Martí i Miralles, amb codi
6617

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

RESOLUCIÓ EDU/3328/2008, de 3 de
novembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a diversos centres
docents públics.
D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents de diversos
centres docents d’educació secundària per
atribuir-los una nova denominació específica,
es van instruir els expedients corresponents.
Havent-se comprovat als expedients esmentats que els centres compleixen els requisits
que exigeix l’article 5 de l’annex del Decret
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
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el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària
i formació professional de grau superior;
Per tot això,

Resolc:
Atribuir als centres docents públics que
figuren a l’annex d’aquesta Resolució les denominacions específiques que s’hi detallen.
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 dicta
aquest 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.

Codi de centre: 43010578.
Adreça: c. de la Cultura, 1.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Denominació específica actual: Baix Camp
Nord.
Nova denominació específica: Fontanelles.
(08.303.103)

RESOLUCIÓ EDU/3330/2008, de 29 d’octubre,
per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·
laboració entre el Ministeri d’Educació, Política
Social i Esport i la Comunitat Autònoma de
Catalunya per augmentar l’oferta de places
a les escoles oficials d’idiomes i impulsar el
coneixement de l’anglès entre els joves.
En data 9 de juny de 2008 s’ha signat un
conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Generalitat de Catalunya per augmentar l’oferta de
places a les escoles oficials d’idiomes i impulsar
el coneixement de l’anglès entre els joves.
Ateses les previsions de l’article 8.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i de l’article
9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació
i regulació del Registre de convenis de col·
laboració i cooperació, sobre la publicació al
DOGC dels convenis de col·laboració amb
l’Administració de l’Estat,

Barcelona, 3 de novembre de 2008
p. d. (Resolució EDU/2/2008, de 2.1.2008,
DOGC núm. 5040, de 3.1.2008)
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Annex
Serveis Territorials d’Educació
al Maresme-Vallès Oriental

Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Sant Esteve de Palautordera.
Unitat de població: Sant Esteve de Palau
tordera.
Codi de centre: 08065469.
Adreça: c. Galerna, 2.
Denominació genèrica: secció d’educació
secundària.
Denominació específica actual: de Sant Esteve
de Palautordera.
Nova denominació específica: Can Record.
Serveis Territorials d’Educació
a Tarragona

Comarca: Alt Camp.
Municipi: Valls.
Unitat de població: Valls.
Codi de centre: 43010608.
Adreça: c. Oller i Rabassa, 8.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Denominació específica actual: de Valls.
Nova denominació específica: Serra de
Miramar.
Comarca: Baix Camp.
Municipi: les Borges del Camp.
Unitat de població: les Borges del Camp.

Resolc:
Donar publicitat al Conveni de col·laboració,
signat el 9 de juny de 2008, entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de Catalunya per augmentar
l’oferta de places a les escoles oficials d’idiomes i impulsar el coneixement de l’anglès
entre els joves, que es transcriu a l’annex
d’aquesta Resolució.
Barcelona, 29 d’octubre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex
Conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació, Política Social i Esport i la Comu·
nitat Autònoma de Catalunya per augmentar
l’oferta de places a les escoles oficials d’idi·
omes i impulsar el coneixement de l’anglès
entre els joves
Madrid, 9 de juny de 2008
reunits

D’una part, la Sra. Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo, com a ministra d’Educació,
Política Social i Esport, nomenada pel Reial
decret 436/2008, de 12 d’abril, i en virtut de
la competència que li confereix l’article 13.3
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització
i funcionament de l’Administració General de
l’Estat (BOE de 15.4.1997).
D’altra part, el Sr. Ernest Maragall i Mira,
conseller d’Educació, en virtut del Decret
6618

423/2006, de 28 de novembre (DOGC núm.
4771, de 29.11.2006), facultat per a la signatura d’aquest Conveni.
exposen

—1 Que és competència del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport garantir el dret a
l’educació de tots els ciutadans i establir les
mesures necessàries perquè aquests rebin
una educació de qualitat en tots els nivells
del sistema educatiu.
—2 Que correspon a la Comunitat Autònoma
la competència de desplegament legislatiu i
execució de l’ensenyament en tota la seva
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que disposa l’article 27
de la Constitució i les lleis orgàniques que, de
conformitat amb l’apartat 1 del seu article 81, el
despleguin, i sens perjudici de les facultats que
atribueix a l’Estat l’article 149.1.30 i de l’alta
inspecció per al seu compliment i garantia.
—3 Que l’article 9 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació (LOE), estableix que
l’Estat promourà programes de cooperació
territorial amb la finalitat d’assolir els objectius
educatius de caràcter general i reforçar les
competències bàsiques, mitjançant convenis o
acords amb les comunitats autònomes.
—4 Que la importància concedida a millorar
l’aprenentatge d’idiomes estrangers es posa
de manifest en el preàmbul de la Llei, com
a compromís amb els objectius educatius
plantejats per la Unió Europea per als propers
anys. Igualment, la importància de l’adquisició
del coneixement de llengües estrangeres i
la formació com un procés permanent, que
es desenvolupa durant tota la vida, queda
reflectida en el títol I de la Llei, dedicat als
ensenyaments i la seva ordenació.
—5 Que s’ha acordat la distribució a les
comunitats autònomes d’un crèdit total de
90.000.000 d’euros, distribuït, com a mínim,
en tres cursos acadèmics, destinat a superar
la mancança en el coneixement d’idiomes
que hi ha al nostre país. Una de les mesures
per fer realitat aquest compromís és impulsar
l’anglès entre els joves d’entre 18 i 30 anys,
augmentant 100.000 noves places a les escoles oficials d’idiomes. La partida pressupostària
per a l’any 2008 serà de 30 milions d’euros. La
mesura s’implementarà a través de convenis
plurianuals de l’Administració Central amb les
comunitats autònomes.
—6 El 21 de febrer de 2008 es va aprovar,
d’acord amb els criteris establerts en el si
de la Conferència Sectorial d’Educació, la
distribució d’aquest crèdit a les comunitats
autònomes.
Consegüentment, el Ministeri d’Educació,
Política Social i Esport i el Govern de Catalunya,
prèvia aprovació de la Comissió Delegada
del Govern per a Política Autonòmica, subscriuen aquest Conveni de conformitat amb
les següents
clàusules

Primera. Objecte del Conveni
Constitueix l’objecte d’aquest Conveni l’establiment dels mecanismes de col·laboració
necessaris entre el Ministeri d’Educació, Política
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Social i Esport i la Conselleria d’Educació de
la Comunitat Autònoma de Catalunya, d’acord
amb les especificacions contingudes en
aquest, per donar suport a les actuacions de la
Comunitat Autònoma en relació amb l’augment
de places a les escoles oficials d’idiomes per
impulsar el coneixement de l’anglès entre els
joves de 18 a 30 anys.
Segona. Descripció de les actuacions
Aquestes actuacions, que estaran adreçades a atendre la població compresa entre 18
i 30 anys, se centraran en algun o alguns dels
aspectes que s’enumeren a continuació:
Establir a diferents municipis aules adscrites a una escola oficial d’idiomes que
imparteixin:
Ensenyament reglat d’anglès.
Classes de conversa i reforç de la comprensió, amb el propòsit d’incrementar la fluïdesa
en aquesta llengua, utilitzant l’intercanvi interpersonal, així com els mitjans audiovisuals i
tecnologia de la informació i la comunicació.
Ensenyament de l’anglès, adreçat a universitaris amb títol de grau o de postgrau, amb la
finalitat específica de desenvolupar llenguatge
tècnic, propi del món de l’empresa, cientificotecnològic, legal i administratiu, mèdic sanitari,
etc., en funció de la demanda existent.
Augmentar el nombre de grups que imparteixen ensenyament reglat d’anglès en horari
nocturn a les escoles oficials d’idiomes, així com
de grups de conversa o de llenguatge tècnic.
Impartir cursos intensius o d’immersió,
considerant els caps de setmana dins les
possibilitats d’obertura dels centres.
Potenciar l’aprenentatge de l’anglès a través
de la web.
Tercera. Aportacions econòmiques l’any
2008
El Ministeri d’Educació, Política Social i
Esport aportarà la quantitat de quatre milions
vuit-cents seixanta mil nou-cents setanta-vuit
euros (4.860.978 €) per tal de finançar el cost
de les actuacions que preveu aquest Conveni amb càrrec a l’aplicació pressupostària
18.10.322B.457 del vigent pressupost del
Ministeri d’Educació, Política Social i Esport.
I la Comunitat Autònoma de Catalunya
proveirà les instal·lacions necessàries per a
la docència amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de la
Comunitat per a l’any 2008.
Quarta. Distribució dels fons econòmics
La Comunitat Autònoma distribuirà els
fons econòmics, aplicant-los a l’execució de
les actuacions que recull la clàusula segona
d’aquest Conveni.
Cinquena. Instrumentació del pagament
El Ministeri d’Educació, Política Social i
Esport procedirà a transferir a la Comunitat
Autònoma de Catalunya l’aportació econòmica corresponent a l’any 2008, a la signatura
d’aquest Conveni.
A efectes de la justificació del lliurament, la
Comunitat Autònoma reunirà la documentació
corresponent al desenvolupament de les actuacions objecte d’aquest Conveni i a la justificació
de la despesa, d’acord amb el que estableix
per a les comunitats autònomes l’article 86 de
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària.

Sisena. Publicitat
La Comunitat Autònoma farà pública, a
través dels corresponents mitjans oficials, l’aplicació pressupostària destinada a cofinançar
el programa per augmentar l’oferta de places
a les escoles oficials d’idiomes i impulsar el
coneixement de l’anglès entre els joves, així
com la distribució definitiva del crèdit aprovat
per la Comunitat Autònoma.
Així mateix, farà constar l’aportació de
l’Estat en aquesta mesura. En particular, les
publicacions impreses o electròniques i notificacions fetes per qualsevol mitjà contindran
el logo institucional del Ministeri d’Educació,
Política Social i Esport i la menció expressa
“Programa cofinançat pel Ministeri d’Educació,
Política Social i Esport”.
Setena. Comissió mixta de seguiment
A fi de realitzar el seguiment i l’avaluació
dels resultats derivats de les aportacions de
l’Estat l’any 2008, així com la interpretació i el
compliment d’aquest Conveni, ambdues parts
convenen la constitució d’una comissió mixta
paritària, composta de sis membres, tres dels
quals seran designats per la Conselleria d’Educació, dos pel Ministeri d’Educació, Política
Social i Esport, i un per la Delegació del Govern
a la Comunitat Autònoma de Catalunya, que
actuarà en representació de la Delegació del
Govern de la Comunitat esmentada.
En el si de la Comissió de seguiment, la Comunitat Autònoma de Catalunya informarà de la
posada en marxa de les actuacions portades a
terme en la Comunitat esmentada i proporcionarà
al Ministeri d’Educació, Política Social i Esport
la documentació que justifiqui la destinació dels
fons i els criteris de la seva distribució, la relació
de centres o aules als quals han estat destinades
les aportacions econòmiques que assenyala la
clàusula tercera d’aquest Conveni i tot allò relacionat sobre el compliment del Conveni.
Vuitena. Vigència i resolució
Aquest Conveni tindrà vigència fins a la
finalització del curs 2008-2009. La disposició
de nous crèdits en exercicis pressupostaris
posteriors podrà donar lloc a la subscripció
de les addendes corresponents, que passaran a formar part indissoluble d’aquest, i en
les quals es recolliran les noves aportacions
econòmiques juntament amb les modificacions
que es requereixin.
Les possibles qüestions litigioses a què
pugui donar lloc l’aplicació, interpretació,
modificació, efectes i resolució d’aquest
Conveni seran resoltes de conformitat amb el
que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, signen aquest
Conveni per duplicat, i queda un exemplar en
poder del Ministeri d’Educació, Política Social
i Esport i un per a la Comunitat Autònoma de
Catalunya, en el lloc i la data a dalt indicats.
Pel Ministeri d’Educació, Política Social i
Esport
La ministra
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
Per la Comunitat Autònoma de Catalunya
El conseller d’Educació
Ernest Maragall Mira
(08.296.007)
6619

RESOLUCIÓ EDU/3331/2008, de 28 d’oc·
tubre, per la qual s’aprova la disminució del
nombre d’unitats concertades del centre
docent privat EFA Quintanes, de les Masies
de Voltregà.
Per la Resolució EDU/1382/2008, de 15
d’abril (DOGC núm. 5128, de 9.5.2008), es va
aprovar amb caràcter provisional la renovació
del concert educatiu del centre docent privat
EFA Quintanes, de les Masies de Voltregà, per
a 1 unitat de primer curs i 1 unitat de segon
curs de cicle formatiu de grau mitjà de jardineria
(CFPM 0305).
Per la Resolució EDU/2016/2008, de 13
de juny (DOGC núm. 5126, de 30.6.2008),
es va elevar a definitiva la Resolució
EDU/1382/2008.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, estableix a l’article 30.1
la possibilitat de reduir 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 27 d’agost
de 2008, al centre EFA Quintanes, de les
Masies de Voltregà, i d’acord amb l’informe de
la Inspecció d’Educació, s’ha comprovat que
el nombre d’alumnes que assisteixen a segon
curs de CFPM 0305 no justifica el manteniment
del concert. Els recursos de professorat de
primer curs d’aquest cicle són suficients per
atendre també l’escolarització dels alumnes de
segon curs de l’esmentat cicle que assisteixen
regularment a classe, la qual cosa permet la
reducció del concert sense afectar l’escolarització dels alumnes matriculats.
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 Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat EFA Quintanes, de
les Masies de Voltregà, amb codi 08032154,
per disminució d’1 unitat de segon curs de
cicle formatiu de grau mitjà de jardineria,
atès que el nombre d’alumnes no justifica el
manteniment del concert.
—2 El servei territorial corresponent del
Departament d’Educació comunicarà al titular del centre les circumstàncies necessàries
per formalitzar 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.

Full de disposicions i actes administratius

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la publicació al
DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta
aquest acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, 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, 28 d’octubre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.295.095)

RESOLUCIÓ EDU/3332/2008, de 29 d’octu·
bre, per la qual es disposa el trasllat de domicili
de diversos centres docents públics.
Diversos centres docents públics dels
Serveis Territorials d’Educació al MaresmeVallès Oriental han estat ubicats en edificis
provisionals.
Atès que ja es disposa de les instal·
lacions dels nous edificis expressament
adequats a la finalitat docent, d’acord amb
els informes emesos pels Serveis Territorials
d’Educació,

Resolc:
—1 Traslladar els centres docents públics
que es detallen a l’annex d’aquesta disposició
als nous edificis que s’indica, amb efectes
acadèmics i administratius des de l’inici del
curs escolar 2008-2009.
—2 Els Serveis Territorials d’Educació prendran les mesures necessàries per a l’execució
del que disposa aquesta Resolució.

Ubicació actual: plaça d’Orient, 9.
Nova ubicació: carrer de Sant Jordi, 36.

la puntuació total de 07,5221 i el número
d’ordre 129 bis.

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Bigues i Riells.
Denominació: IES Maria de Bell-lloc.
Codi de centre: 08060915 .
Ubicació actual: avinguda de Catalunya, s/n
Nova ubicació: avinguda del Castell de
Montbui, 11.

—3 Modificar l’annex de la Resolució
EDU/2462/2007, de 31 de juliol, de manera
que s’atorga a l’aspirant M. José Domènech
Gusano, amb DNI 008790760E, seleccionat
de l’especialitat de psicologia i pedagogia, del
cos de professors d’ensenyament secundari,
la puntuació total de 07,0250 i el número
d’ordre 30 bis.

(08.303.099)

RESOLUCIÓ EDU/3329/2008, de 30 d’octubre,
de modificació de la Resolució EDU/2462/2007,
de 31 de juliol, per la qual es fan públiques les
llistes d’aspirants que han superat les proves
per a la provisió de places de funcionaris
docents convocades mitjançant la Resolució
EDU/825/2007, de 20 de març.
Atès que mitjançant la Resolució de 14 d’abril
de 2008, del director general de Recursos del
Sistema Educatiu, s’estima el recurs d’alçada
presentat per la senyora Elisa Duran Pellisa,
contra l’actuació del tribunal número 1, de l’especialitat d’educació primària, anglès, del cos de
mestres, en el procés selectiu convocat per la
Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.
Atès que mitjançant la Resolució de 7 de juliol
de 2008, de la secretària general, s’estima el
recurs d’alçada presentat pel senyor Joaquim
Jordi Benet Aleixendri, contra l’actuació del
tribunal número 1, de l’especialitat de geografia
i història, del cos de professors d’ensenyament
secundari, en el procés selectiu convocat per la
Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.
Atès que mitjançant la Resolució de 23 de
juliol de 2008, de la secretària general, s’estima
el recurs d’alçada presentat per la senyora M.
José Domènech Gusano, contra l’actuació del
tribunal número 2, de l’especialitat de psicologia i
pedagogia, del cos de professors d’ensenyament
secundari, en el procés selectiu convocat per la
Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.
Atès que mitjançant la Resolució de 3 d’octubre de 2008, del director general de Recursos
del Sistema Educatiu, s’estima el recurs d’alçada presentat per la senyora Teresa Turallols
Ferrando, contra l’actuació del tribunal número
7, de l’especialitat de física i química, del cos
de professors d’ensenyament secundari, en
el procés selectiu convocat per la Resolució
EDU/825/2007, de 20 de març.
En virtut d’això,

Barcelona, 29 d’octubre de 2008

Resolc:

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema
Educatiu

—1 Modificar l’annex de la Resolució
EDU/2462/2007, de 31 de juliol, de manera
que s’atorga a l’aspirant Elisa Duran Pellisa,
amb DNI 047640776W, seleccionada de l’especialitat d’educació primària, anglès, del cos
de mestres, la puntuació total de 05,5150 i el
número d’ordre 221 bis.

Annex
serveis territorials d’educació
al maresme-vallès oriental

Comarca: Maresme
Municipi: Pineda de Mar.
Denominació: CEIP Aloc.
Codi de centre: 08053421.

—2 Modificar l’annex de la Resolució
EDU/2462/2007, de 31 de juliol, de manera
que s’atorga a l’aspirant Joaquim Jordi Benet
Aleixendri, amb DNI 040936729H, seleccionat
de l’especialitat de geografia i història, del
cos de professors d’ensenyament secundari,
6620

—4 Modificar l’annex de la Resolució
EDU/2462/2007, de 31 de juliol, de manera que
s’inclou a l’aspirant Teresa Turallols Ferrando,
amb DNI 039876312Q, entre els aspirants
seleccionats de l’especialitat de física i química, del cos de professors d’ensenyament
secundari, amb la puntuació total de 06,4398
i el número d’ordre 144 bis.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a 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 recurs de
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la 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.
Barcelona, 30 d’octubre de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(08.302.068)

EDICTE de 30 d’octubre de 2008, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces·
sament d’activitats de la llar d’infants Balú,
de Barcelona.
En l’expedient de cessament d’activitats
de la llar d’infants Balú, codi 08049300, de
Barcelona, es va intentar notificar, en dates 8
de maig de 2008 i 26 de maig de 2008, l’inici
de l’expedient i el tràmit de vista i audiència a
la titular, Esc. Infantil Balú, SL, al domicili del
c. Lluís Sagnier, 45, de Barcelona. El servei
de correus va retornar les notificacions esmentades en dates 21 de maig de 2008 i 29
de maig de 2008, respectivament.
En conseqüència, de conformitat amb el
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 es notifica a Esc. Infantil
Balú, SL l’inici d’ofici de l’expedient de cessament d’activitats de la llar d’infants Balú,
de Barcelona.
I als efectes de donar compliment al tràmit
de vista i audiència, d’acord amb l’article
84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

Núm. 1209

l’expedient és a disposició de la persona
interessada a les dependències dels Serveis
Territorials d’Educació a Barcelona I (ciutat) (av.
Paral·lel, 71, 1a planta, 08004 Barcelona) de
dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, perquè
pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri oportuns, en el termini
de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
amb la prevenció que un cop transcorregut
el termini esmentat, l’expedient seguirà la
seva tramitació.
Barcelona, 30 d’octubre de 2008
Josefa Beltran Bertomeu
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(08.304.091)

Barcelona, 30 d’octubre de 2008
Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient
(08.304.120)

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses
adjudicacions definitives de contractes.
En compliment del que estableix l’article
138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del Sector Públic, 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: 1682/08.

EDICTE de 30 d’octubre de 2008, pel qual
es notifica l’obertura del tràmit de vista en la
tramitació de l’expedient disciplinari incoat
per resolució de 6 de maig de 2008 al senyor
Mario Navarrete Espinazo.
Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de l’obertura del tràmit de vista en la
tramitació de l’expedient disciplinari incoat per
resolució de 6 de maig de 2008, de la secretària
general del Departament d’Educació, a l’interí
del cos auxiliar d’administració senyor Mario
Navarrete Espinazo DNI 43688688G, domiciliat
a Barcelona, 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, l’expedient
esmentat és a la seva disposició a les oficines
de la Subdirecció General 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.
Passats deu dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
se seguiran les actuacions oportunes d’acord
amb la normativa vigent.

Dependència que tramita l’expedient: Servei
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: obres d’ampliació de
potència i ordenació de la instal·lació elèctrica
del Centre de Procés de Dades als Serveis
Centrals del Departament d’Educació.
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Pressupost de licitació: 230.905,21 € IVA
exclòs ( 267.850,04 €, IVA inclòs).
Publicat al DOGC núm.: 5180, amb data 24
de juliol de 2008.
Data d’adjudicació: 20 d’octubre de 2008.
Contractista: Felca, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

EDICTE de 7 de novembre de 2008, pel qual
es notifica el plec de càrrecs formulat en la
instrucció de l’expedient disciplinari incoat per
la Resolució de 2 d’abril de 2008 a la senyora
Maria Luisa Díaz Movilla.
En la tramitació de l’expedient disciplinari
G410-08-020 incoat per Resolució de 2 d’abril
de 2008, de la secretària general del Departament d’Educació a la senyora Maria Luisa
Díaz Movilla, NIF 034591815E, funcionària
docent del cos de professors d’ensenyament
secundari de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i atès que no ha estat possible
practicar la notificació del plec de càrrecs
formulat amb data 5 de novembre de 2008,
tramesa a l’últim domicili conegut en Barcelona
de la senyora Maria Luisa Díaz Movilla, 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, 202-226, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina.
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 DOGC, 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.

Import d’adjudicació: 206.846,25 euros, IVA
exclòs (239.941,65 euros, IVA inclòs).

Passat l’esmentat termini, se seguiran les
actuacions oportunes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 28 d’octubre de 2008

Barcelona, 7 de novembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Antonio Cañoto Vázquez
Instructor de l’expedient

(08.303.024)

(08.312.097)
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