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RESOLUCIÓ EDU/3559/2008, de 27 d’octu-
bre, per la qual s’autoritza la modificació de 
la denominació específica del centre docent 
privat Santa Maria de Ripoll, de Ripoll.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents serveis territorials del Depar-
tament d’Educació pel representant del titular 
del centre docent privat Santa Maria de Ripoll, 
de Ripoll, en petició de canvi de denominació 
específica del centre, 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, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de la denomina-
ció específica del centre docent privat Santa 
Maria de Ripoll, de Ripoll, codi 17003011.

La nova denominació específica és: Sale-
sians Ripoll.

—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.

Girona, 27 d’octubre de 2008

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

Andreu Otero i Triola
Director dels Serveis Territorials a Girona

(08.289.067)

RESOLUCIÓ EDU/3560/2008, de 12 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modificació 
de la denominació específica del centre docent 
privat Sant Joan Bosco, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al 
Departament d’Educació pel representant de la 
titularitat, en petició de canvi de denominació 
específica del centre docent privat Sant Joan 
Bosco, de Sabadell, 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, i el Decret 55/1994, 
de 8 de març, sobre el règim d’autorització 
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de la denomi-
nació específica del centre docent privat Sant 
Joan Bosco, de Sabadell, codi 08024340.

La nova denominació específica és: Sale-
sians Sabadell.

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

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

Sabadell, 12 de novembre de 2008

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

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials 
al Vallès Occidental

(08.308.036)

RESOLUCIÓ EDU/3561/2008, de 7 de 
novembre, per la qual s’autoritza l’obertura 
del centre d’educació infantil la Baldufa, de 
Castellar del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autoritza-
ció d’obertura d’un centre d’educació infantil 
de primer cicle presentada pel representant 
del promotor, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educa-
ció infantil La Baldufa, de Castellar del Vallès, 
en els termes següents:

Comarca: Vallès Occidental.
Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Castellar del Vallès.
Codi: 08065603.

Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: La Baldufa.
Adreça: rda. del Turuguet, 26.
Titular: La Baldufa, SL.
NIF: B63623060.

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 38 llocs 
escolars.

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

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

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

Així mateix, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
davant l’òrgan que 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.

Sabadell, 7 de novembre de 2008

P. D. (Resolució EDU/3193/2008, de 
16.10.2008, DOGC de 31.10.2008)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials 
al Vallès Occidental

(08.304.126)

RESOLUCIÓ EDU/3562/2008, de 13 de 
novembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats de la llar d’infants l’Abell, de 
Montcada i Reixac.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la titular de la 
llar d’infants L’Abell, de Montcada i Reixac, en 
petició d’autorització de cessament d’activitats, 
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de 
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la llar d’infants L’Abell, de Montcada i Reixac, 
les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Montcada i Reixac.
Denominació: L’Abell.
Codi: 08053947.
Titular: María Más González.
NIF del titular: 77078576X.

El cessament d’activitats té efectes des de 
la fi del curs 2007-2008.

—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, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
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.

Sabadell, 13 de novembre de 2008

P. D. (Resolució EDU/3193/2008, de 
16.10.2008, DOGC de 31.10.2008)

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials 
al Vallès Occidental

(08.308.051)

RESOLUCIÓ EDU/3574/2008, de 25 de no-
vembre, per la qual es disposa la reobertura 
d’un col·legi d’educació infantil i primària de 
Tírvia.

L’evolució de les necessitats d’escolarització 
du a modificar la programació de llocs escolars 
adequadament, la qual cosa pot comportar 
canvis en la xarxa de centres docents.

En aquest sentit, i vistos el corresponents 
informes sobre l’escolarització, es va dictar la 
Resolució EDU/2636/2008, de 18 d’agost, per 
la qual es deixa inactiu el col·legi d’educació 
infantil i primària de Tírvia (DOGC núm. 5205, 
de 29.8.2008).

Amb posterioritat, el Servei Territorial d’Edu-
cació a Lleida ha tramitat un expedient en 
el qual s’acredita que el nombre d’alumnes 
a escolaritzar al col·legi d’educació infantil i 
primària esmentat, justifica la reobertura del 
centre.

Ateses les actuacions esmentades, i d’acord 
amb el que indiquen la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció, i la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació;

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

Resolc:

Article 1
Reobrir el col·legi d’educació infantil i primària 

de Tírvia, amb efectes acadèmics i administra-
tius des de l’inici del curs escolar 2008-2009, les 
dades bàsiques del qual són les següents:

Serveis Territorials d’Educació a Lleida
Comarca: Pallars Sobirà
Municipi: Tírvia.
Unitat de població: Tírvia.
Codi de centre: 25004577.
Denominació: CEIP de Tírvia - ZER Alt Pallars 
Sobirà.
Adreça: zona escolar.
Ensenyaments: segon cicle d’educació infantil; 
educació primària.

Article 2
El centre forma part de la zona escolar 

rural Alt Pallars Sobirà, amb codi 25007803, 
de Llavorsí.

Article 3
Els expedients acadèmics dels alumnes 

del centre que en aplicació de la Resolució 
EDU/2636/2008, de 18 d’agost, esmentada, 
es varen dipositar al col·legi d’educació infantil i 
primària de Llavorsí, amb codi 25003032, con-
tinuaran dipositats en aquest darrer centre.

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, les persones interessades poden 
interposar potestativament recurs de reposició, 
abans del 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, d’acord amb 
el que disposen els articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de novembre de 2008

P. D. (Resolució EDU/3193/2008, DOGC de 
31.10.2008)

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(08.318.116)

RESOLUCIÓ EDU/3575/2008, de 25 de 
novembre, per la qual es disposa el comen-
çament de les activitats de diversos col·legis 
d’educació infantil i primària.

Mitjançant el Decret 209/2008, de 21 d’oc-
tubre (DOGC núm. 5242, de 23.10.2008), es 
crearen diversos col·legis d’educació infantil 
i primària.

Per tal de posar en funcionament aquests 
centres i d’acord amb la disposició final del 
Decret esmentat;

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

Resolc:

Article 1
Reconèixer als col·legis d’educació infantil 

i primària que es detallen a l’annex d’aquesta 
disposició, creats pel Decret 209/2008, de 21 
d’octubre, l’inici de la seva activitat adminis-
trativa des de l’1 de juliol de 2008, amb els 
termes que s’hi especifiquen.

Article 2
Reconèixer els efectes acadèmics dels 

ensenyaments que s’implanten des de l’inici 
del curs escolar 2008-2009.

Barcelona, 25 de novembre de 2008

P. D.  (Resolució EDU/3193/2008, de 
16.10.2008, DOGC de 31.10.2008)

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Cervelló.
Unitat de població: Cervelló.
Codi de centre: 08063710.
Adreça: c. de la Pau, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Cervelló.

Municipi: Corbera de Llobregat.
Unitat de població: Corbera de Llobregat.
Codi de centre: 08063965.
Adreça: c. de Pere Calders / c. de Casa-
nova.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Corbera 2000.

Municipi: Gavà.
Unitat de població: Gavà.
Codi de centre: 08061075.
Adreça: c. Tellinaires/c. Palafrugell.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Gavà.
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Municipi: Vallirana.
Unitat de població: Vallirana.
Codi de centre: 08064881.
Adreça: c. del Quixot, 1.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Campderrós.

Municipi: Viladecans.
Unitat de població: Viladecans.
Codi de centre: 08063783.
Adreça: c. Poniol, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Viladecans III.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A LLEIDA

Comarca: Alt Urgell

Municipi: la Seu d’Urgell.
Unitat de població: la Seu d’Urgell.
Codi de centre: 25009368.
Adreça: c. d’Albert Vives, 12.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica La Seu.

Comarca: Segrià

Municipi: Lleida.
Unitat de població: Lleida.
Codi de centre: 25009344.
Adreça: c. de Xavier Puig Andreu, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica La Mitjana.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
AL MARESME-VALLèS ORIENTAL

Comarca: Vallès Oriental

Municipi: les Franqueses del Vallès.
Unitat de població: les Franqueses del Vallès.
Codi de centre: 08066413.
Adreça: c. de la Riera, 4.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Les Franqueses II.

Municipi: Montornès del Vallès.
Unitat de població: Montornès del Vallès.
Codi de centre: 08068410.
Adreça: c. de Sant Isidre, 13.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Ca n’Oliver.

Comarca: Maresme

Municipi: Pineda de Mar.
Unitat de població: Pineda de Mar.

Codi de centre: 08065007.
Adreça: c. Cardenal Cisneros/c. València.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica Poble Nou.

Municipi: Premià de Mar.
Unitat de població: Premià de Mar.
Codi de centre: 08068379.
Adreça: c. de Rafael Casanova, s/n.
Denominació genèrica: col·legi d’educació 
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle 
d’educació infantil; educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la 
denominació específica de Premià de Mar.

(08.312.047)

RESOLUCIÓ EDU/3576/2008, de 27 d’octu-
bre, per la qual es resol el concurs públic per 
a la concessió de subvencions per al finan-
çament de despeses de personal dels serveis 
de menjador, esbarjo i transport dels centres 
educatius concertats d’educació especial.

Per Ordre EDU/397/2008, de 24 de juliol 
(DOGC núm. 5201, de 25.8.2008), es va 
convocar concurs públic per a la concessió de 
subvencions per al finançament de despeses 
de personal dels serveis de menjador, esbarjo 
i transport dels centres educatius concertats 
d’educació especial.

D’acord amb la base 6 del Programa D de 
l’annex 2 de l’Ordre esmentada, el conseller 
d’Educació emetrà la resolució per fer pública 
la concessió de les subvencions, la qual es 
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Un cop examinades les sol·licituds presen-
tades pels centres, i a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions als centres 
educatius concertats d’educació especial 
que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolu-
ció, d’acord amb els mòduls que s’indiquen 
a l’annex 2.

En cada cas s’especifica el personal moni-
tor i l’import concedit i, si escau, el personal 
monitor denegat amb la causa de denegació 
corresponent.

—2 La despesa corresponent a aquesta 
Resolució és de 1.764.164,39 euros per al 
període setembre /desembre de 2008. La 
resta de l’import corresponent al període 
gener/agost 2009 és de 3.598.940,43 eu-
ros i queda condicionada a l’aprovació dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2009.

La despesa corresponent a aquesta Reso-
lució és a càrrec de l’aplicació pressupostària 
EN03 D/488000100/4210 dels pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya de l’any 
2008.

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 potestativa-
ment recurs de reposició, abans del 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 d’octubre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Causes de denegació (CD);
(1) La sol·licitud del centre supera les pro-

porcions fixades a l’Ordre EDU/397/2008, de 
24 de juliol, per la qual es va convocar concurs 
públic per a la concessió de subvencions 
destinades al finançament de despeses de 
personal dels serveis de menjador, esbarjo 
i transport dels centres docents concertats 
d’educació especial.

(2) El centre no compleix el requisit que 
estableix la base 2.1 del Programa D de l’an-
nex 2, segons el qual els beneficiaris han de 
ser centres educatius concertats d’educació 
especial.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003774.
Denominació: Lexia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 13,5
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 86.380,36 euros.

Codi: 08004523.
Denominació: Paideia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 23,7.
Esbarjo: 13,4.
Transport: 3,6.
Import atorgat: 169.451,67 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

Codi: 08011266.
Denominació: Aspace.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 19.
Esbarjo: 24.
Transport: 1,5.
Import atorgat: 171.841,42 euros.
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Codi: 08011281.
Denominació: Inst. Pedagogia Terapèut. Jeroni 
de Moragas.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 9.
Esbarjo: 5,8.
Transport: 2,2.
Import atorgat: 74.617,40 euros.

Codi: 08011291.
Denominació: Pedralbes.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 7,8.
Esbarjo: 3,3.
Transport: 1,5.
Import atorgat: 54.584,68 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
Esbarjo: 0,7.
Transport: 0,5.
CD: (1).

Codi: 08011382.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 6.
Esbarjo: 6.
Transport: 1.
Import atorgat: 53.298,28 euros.

Codi: 08011424.
Denominació: Sants Innocents.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 26.
Esbarjo: 9,9.
Import atorgat: 131.959,78 euros.
Monitors denegats: -.
Esbarjo: 1,1.
CD: (1).

Codi: 08011451.
Denominació: Aspasim.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 17.
Esbarjo: 13.
Transport: 4,9.
Import atorgat: 155.299,68 euros.
Monitors denegats:
Transport: 0,1.
CD: (1).

Codi: 08013071.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 12,3.
Esbarjo: 8,9.
Import atorgat: 77.926,11 euros.
Monitors denegats: -.
Menjador: 0,7.
Esbarjo: 0,1.
CD: (1).

Codi: 08013585.
Denominació: La Sagrera.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 6.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 36.757,60 euros.

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.

Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 16,2.
Esbarjo: 10,6.
Import atorgat: 98.510,37 euros.

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat 
(PAGS).
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 11.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 69.839,44 euros.

Codi: 08014051.
Denominació: Auxilia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 15.
Esbarjo: 11,2.
Import atorgat: 96.304,91 euros.

Codi: 08014140.
Denominació: Guru.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 6.
Esbarjo: 6,8.
Transport: 1,6.
Import atorgat: 61.752,38 euros.
Monitors denegats: -.
Esbarjo: 0,2.
Transport: 0,4.
CD: (1).

Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño 
Dios.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 25,2.
Esbarjo: 14,8.
Import atorgat: 147.030,40 euros.

Codi: 08033432.
Denominació: Rel.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 9.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 51.460,64 euros.

Codi: 08035027.
Denominació: Fundació EIR-el Niu.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 5.
Esbarjo: 6.
Transport: 1.
Import atorgat: 49.622,52 euros.

Codi: 08035064.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 11,5.
Esbarjo: 7,4.
Import atorgat: 69.471,86 euros.

Codi: 08035091.
Denominació: Gavina.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 10,5.
Esbarjo: 7,9.
Import atorgat: 67.633,98 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,5.

Esbarjo: 0,1.
CD: (1).

Codi: 08035532.
Denominació: L’Alba.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 14.
Esbarjo: 14.
Import atorgat: 102.921,28 euros.

Codi: 08036196.
Denominació: Carrilet.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 13,4.
Esbarjo: 5,5.
Import atorgat: 69.471,86 euros.

Codi: 08036706.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 5.
Esbarjo: 3,4.
Import atorgat: 30.876,38 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,1.
CD: (1).

Codi: 08037681.
Denominació: Esclat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 8.
Esbarjo: 3.
Transport: 2.
Import atorgat: 58.811,68 euros.

Codi: 08039963.
Denominació: Fàsia-Sarrià.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 14,3.
Esbarjo: 8,8.
Transport: 1,1.
Import atorgat: 95.018,13 euros.

Codi: 08041076.
Denominació: Taiga.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 13,2.
Esbarjo: 6,8.
Import atorgat: 73.515,20 euros.

Codi: 08044739.
Denominació: Nadís.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 6,7.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 43.006,39 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 1.
CD: (1).

Codi: 08052591.
Denominació: Guimbarda.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 8,7.
Esbarjo: 6,5.
Import atorgat: 55.871,55 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 3,3.
Esbarjo: 9,5.
CD: (1).
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Codi: 08059226.
Denominació: Vida Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 9,6.
Esbarjo: 7,2.
Import atorgat: 61.752,77 euros.

SERVEIS TERRITORIALS:  
BARCELONA II (COMARQUES).

Comarca: Alt Penedès.

Codi: 08053625.
Denominació: Delta - Espiga.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 11,7,
Esbarjo: 11.
Import atorgat: 83.439,75 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 1.
CD: (1).

Comarca: Bages.

Codi: 08036305.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Municipi: Santpedor.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 34,6.
Esbarjo: 37,6.
Transport: 6,8.
Import atorgat: 327.876,16 euros.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08053649.
Denominació: L’Escorça.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 7,3.
Esbarjo: 5,5.
Import atorgat: 47.049,73 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
Esbarjo: 6,5.
CD: (1).

Comarca: Berguedà.

Codi: 08037085.
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Municipi: Berga.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 6.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 33.081,84 euros.

Comarca: Osona.

Codi: 08015201.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Vic.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 24.
Esbarjo: 10,6.
Transport: 10.
Import atorgat: 219.072,90 euros.

SERVEIS TERRITORIALS:  
MARESME-VALLèS ORIENTAL.

Comarca: Maresme.

Codi: 08034308.
Denominació: L’Arboç.
Municipi: Mataró.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 16.

Esbarjo: 12.
Import atorgat: 102.921,28 euros.

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08017888.
Denominació: Montserrat Montero.
Municipi: Granollers.
Monitors denegats:
Menjador: 38,5.
Esbarjo: 15,5.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS:  
BAIX LLOBREGAT-ANOIA.

Comarca: Anoia.

Codi: 08019472.
Denominació: Auria.
Municipi: Igualada.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 16.
Esbarjo: 18.
Import atorgat: 124.975,84 euros.

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08033444.
Denominació: Tramuntana.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 5,7.
Esbarjo: 6.
Transport: 1,4.
Import atorgat: 55.871,22 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Transport: 0,6.
CD: (1).

Codi: 08034163.
Denominació: Centre Pilot Sant Just Desvern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 9.
Esbarjo: 4,8.
Import atorgat: 50.725,49 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 12.
Esbarjo: 7,9.
Transport: 1.
Import atorgat: 82.336,78 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).

Codi: 08037735.
Denominació: Balmes I.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 17,8.
Esbarjo: 10
Import atorgat: 102.186,13 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08041490.
Denominació: Centre Xamfrà-Taller Sant Mi-
quel.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.

Monitors subvencionats: -.
Menjador: 6.
Esbarjo: 2.
Import atorgat: 29.406,08 euros.

Codi: 08045069.
Denominació: Balmes II.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 19,7.
Esbarjo: 12.
Import atorgat: 116.521,59 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

Codi: 08053662.
Denominació: El Brot.
Municipi: Sant Joan Despí.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 10.
Esbarjo: 6.
Import atorgat: 58.812,16 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL.

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 16,5.
Esbarjo: 10,5.
Import atorgat: 99.245,52 euros.

Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 13,3.
Esbarjo: 8,9.
Import atorgat: 81.601,87 euros.

Codi: 08036317.
Denominació: Bellaire.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 8,2.
Esbarjo: 3,6.
Import atorgat: 43.373,97 euros.

Codi: 08037097.
Denominació: Crespinell.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 19.
Esbarjo: 14,3.
Import atorgat: 122.402,81 euros.

Codi: 08045768.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 8.
Esbarjo: 6.
Import atorgat: 51.460,64 euros.

Codi: 08046396.
Denominació: Xalest.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 9.
Esbarjo: 6,4.
Import atorgat: 56.606,70 euros.
Monitors denegats:
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).
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SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Comarca: Garrotxa.

Codi: 17004441.
Denominació: Juan XXIII.
Municipi: Olot.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 9,5.
Esbarjo: 11.
Import atorgat: 75.353,08 euros.

Comarca: Gironès.

Codi: 17004700.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Municipi: Sarrià de Ter.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 12,5.
Esbarjo: 8,3.
Transport: 4,4.
Import atorgat: 116.888,11 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,5.
CD: (1).

Codi: 17005406.
Denominació: Joan Riu.
Municipi: Sant Gregori.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 14.
Esbarjo: 5,3.
Transport: 1,8.
Import atorgat: 87.482,66 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Comarca: Garrigues.

Codi: 25006094.
Denominació: Apromi.
Municipi: Juneda.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 1,8.
Esbarjo: 1.
Transport: 0,5.
Import atorgat: 14.886,71 euros.

Comarca: Noguera.

Codi: 25006082.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Balaguer.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 5,3.
Esbarjo: 5,8.
Import atorgat: 40.800,94 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
Esbarjo: 5,7.
CD: (1).

Comarca: Segrià.

Codi: 25005341.
Denominació: Aremi.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 8,3.
Esbarjo: 6,3.
Transport: 2.
Import atorgat: 72.044,42 euros.

Codi: 25005417.
Denominació: Centro de Estimulación Precoz 
Plançó.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 6.
Esbarjo: 5,2.
Import atorgat: 41.168,51 euros.

Comarca: Urgell.

Codi: 25004516.
Denominació: Santa Maria del Alba.
Municipi: Tàrrega.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 7,3.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 56.239,13 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Comarca: Baix Camp.

Codi: 43005741.
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Municipi: Reus.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 10.
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 73.515,20 euros.

Comarca: Conca de Barberà.

Codi: 43001565.
Denominació: Tilmar.
Municipi: Montblanc.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 2.
Esbarjo: 2.
Import atorgat: 14.703,04 euros.

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003631.
Denominació: Estela.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 9,5.
Esbarjo: 14,3.
Import atorgat: 87.483,09 euros.

Codi: 43005731.
Denominació: La Muntanyeta.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 14.
Esbarjo: 10,5.
Transport: 2.
Import atorgat: 108.434,44 euros.
Monitors denegats:
Menjador: 2.
Esbarjo: 3,5.
CD: (1).

Codi: 43006162.
Denominació: Solc.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 24.
Esbarjo: 24.
Transport: 3.
Import atorgat: 204.003,96 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE.

Comarca: Baix Ebre.

Codi: 43005182.
Denominació: Verge de la Cinta.
Municipi: Tortosa.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 15,6.
Esbarjo: 8,8.
Import atorgat: 89.688,54 euros.

Comarca: Montsià.

Codi: 43006599.
Denominació: L’Àngel.
Municipi: Amposta.
Monitors subvencionats: -.

Menjador: 6.
Esbarjo: 6,8.
Import atorgat: 47.049,73 euros.

Comarca: Ribera d’Ebre.

Codi: 43006095.
Denominació: Jerónimo de Moragas.
Municipi: Móra d’Ebre.
Monitors subvencionats: -.
Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 29.406,08.

ANNEX 2

MòDULS DE FINANçAMENT

Menjador
Es considera que els alumnes disposen 

d’una hora diària de menjador durant cinc 
dies a la setmana.

Mòdul mensual setembre/desembre 2008: 
302,28 euros/monitor de menjador.

Mòdul mensual gener/agost 2009: 308,33 
euros/monitor de menjador.

Mòdul per al curs 2008/09: 3.675,76 eu-
ros/monitor de menjador.

Esbarjo
Es considera que els alumnes disposen 

d’una hora diària d’esbarjo durant cinc dies 
a la setmana.

Mòdul mensual setembre/desembre 2008: 
302,28 euros/monitor d’esbarjo.

Mòdul mensual gener/agost 2009: 308,33 
euros/monitor d’esbarjo.

Mòdul per al curs 2008/09: 3.675,76 eu-
ros/monitor d’esbarjo.

Transport
Es considera un mòdul horari de 2,5 hores de 

transport, incloent-hi l’anada al matí i el retorn 
a la tarda, durant cinc dies a la setmana.

Mòdul mensual setembre/desembre 2008: 
755,69 euros/monitor de transport.

Mòdul mensual gener/agost 2009: 770,80 
euros/monitor de transport.

Mòdul per al curs 2008/09: 9.189,16 eu-
ros/monitor de transport.

(08.324.125)

RESOLUCIÓ EDU/3578/2008, de 13 de no-
vembre, per la qual es modifica l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Monlau, 
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular del centre docent 
privat Monlau, de Barcelona, en petició de 
modificació dels ensenyaments, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixin ensenyaments de règim general no 
universitaris; el Reial decret 1538/2006, de 15 
de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació 
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general de la formació professional del sistema 
educatiu; l’annex V del Reial decret 777/1998, 
de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen deter-
minats aspectes de l’ordenació de la formació 
professional a l’àmbit del sistema educatiu; el 
Reial decret 497/2003, de 2 de maig, pel qual 
s’estableix el títol de tècnic mitjà en explotació 
de sistemes informàtics i els corresponents 
ensenyaments comuns; el Decret 72/1994, 
de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres 
de formació d’adults, 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 Monlau, codi 08037395, 
de Barcelona, per modificació d’ensenya-
ments, amb efectes des de l’inici del curs 
2008-2009, en els termes següents:

Adreça principal: c. Monlau, 2-4-6.
Ensenyament que s’amplia:
Formació bàsica de persones adultes:
Cicle d’educació secundària: 2 unitats amb 

capacitat per a 60 llocs escolars. El cicle 
s’impartirà en torn de tarda-nit, amb una 
distribució horària que sigui compatible amb 
l’ús dels espais dels altres ensenyaments 
autoritzats.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix 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, 13 de novembre de 2008

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

Josefa Beltran Bertomeu
Directora dels Serveis Territorials a Barcelona 
I (ciutat)

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 2008-
2009:

Autorització d’obertura:
Adreça principal: c. Monlau, 2-4-6.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats amb 
capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 68 
llocs escolars de la modalitat d’humanitats 
i ciències socials, i 4 unitats amb capacitat 
per a 136 llocs escolars de la modalitat de 
ciències i tecnologia.
Amb caràcter transitori i fins a la seva extin-
ció: 6 unitats amb capacitat per a 204 llocs 
escolars de les modalitats de ciències de la 
naturalesa i de la salut, humanitats i ciències 
socials, i tecnologia.
Formació professional de grau mitjà:

En torn de matí

Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 
per a 30 llocs escolars.
Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats 
amb capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:

En torn de tarda:
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb 
capacitat per a 30 llocs escolars.

Alternativament en torn de matí o en torn 
de tarda:

Administració de sistemes informàtics/Des-
envolupament d’aplicacions informàtiques:

2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.
Formació bàsica de persones adultes:

En torn de tarda-nit: (amb una distribució 
horària que sigui compatible amb l’ús dels 
espais dels altres ensenyaments autoritzats).
Cicle d’educació secundària: 2 unitats amb 
capacitat per a 60 llocs escolars.
Adreça 2: c. Caracas, 35.
Formació professional de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles: 6 unitats amb 
capacitat per a 180 llocs escolars. Carros-
seria: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.
Instal·lació i manteniment elèctric de màquines 
i conducció de línies: 4 unitats amb capacitat 
per a 120 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Automoció: 4 unitats amb capacitat per a 120 
llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.
Adreça 3: c. Potosí, 38.
Formació professional de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles: 2 unitats amb 
capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

(08.309.108)

RESOLUCIÓ EDU/3577/2008, de 25 de no-
vembre, d’adscripció amb destinació definitiva 
d’un funcionari del cos de mestres al CFA 
Vallès, de Granollers.

Per la Resolució EDU/3182/2008, de 22 
d’octubre, s’integra l’aula pública de formació 
d’adults Marinada, de Mollet del Vallès, al cen-
tre de formació d’adults Vallès, de Granollers 
(DOGC núm. 5248, de 31.10.2008).

El professorat de l’AFA Marinada, en integrar-
se al CFA Vallès, mantindrà la seva situació 
administrativa actual.

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

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva el 
funcionari del cos de mestres que figura a 
l’annex d’aquesta Resolució al lloc de treball 
que s’hi especifica, amb efectes de l’1 de 
setembre de 2008.

—2 Mantenir en el centre al qual s’adscriu 
l’antiguitat que tenia aquest funcionari docent 
en el centre d’origen.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el subdirector 
general de Plantilles, Provisió i Nòmines, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 25 de novembre de 2008

P. D. (Resolució EDU/3194/2008, de 17 d’oc-
tubre, DOGC núm. 5248, de 31.10.2008)

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

ANNEX

Serveis Territorials d’Educació al Maresme-
Vallès Oriental

Integració de l’AFA Marinada, amb codi 
08062523, de Mollet del Vallès, al CFA Vallès, 
amb codi 08061221, de Granollers.

Adscripció amb destinació definitiva del 
funcionari del cos de mestres al CFA Vallès:

NIF: 077603854Z
Nom i cognoms: Josep Godino Romero.
Especialitat: educació primària.

(08.317.046)

EDICTE de 21 de novembre de 2008, pel qual 
es notifica el plec de càrrecs formulat en la 
tramitació de l’expedient disciplinari incoat per 
resolució de 26 d’agost de 2008 a la senyora 
Teresa Riera Serrado.

Atès que no ha estat possible notificar el 
plec de càrrecs formulat en la tramitació de 
l’expedient disciplinari incoat per resolució de 
26 d’agost de 2008, de la secretària general 
del Departament d’Educació, a la funcionària 
del cos de mestres Sra. Teresa Riera Serrado, 
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Núm. 1212

DNI 37602744K, domiciliada 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 
por la Llei 4/1999, de 13 de gener, el plec de 
càrrecs 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, 202-
226, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns 
a divendres en horari d’oficina.

Passats deu dies, a comptar des de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, 
se seguiran les actuacions oportunes d’acord 
amb la normativa vigent.

Barcelona, 21 de novembre de 2008

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(08.326.128)

EDICTE de 25 de novembre de 2008, pel 
qual es notifica la resolució del procediment 
disciplinari tramitat al senyor Mikel García 
Sánchez-Guzmán.

Atès que no ha estat possible practicar la 
notificació de la resolució de 13 d´octubre de 
2008 de la secretària general de Educació per 
la qual es resol l’expedient disciplinari incoat 
al senyor Mikel García Sánchez-Guzmán 
i d’acord amb el que es preveu a l’article 
32.5 del Reglament de règim disciplinari de 
la funció pública de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
243/1995, de 27 de juny, i a 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, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
es notifica a la persona interessada que la 
resolució esmentada és a la seva disposició 
a les oficines del Servei de Gestió de Perso-
nal Docent, Via Augusta, 202-226, planta 3 
B, de Barcelona, de dilluns a divendres en 
horari d’oficina.

Passats 10 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.

Barcelona, 25 de novembre de 2008

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió de Personal Docent

(08.330.089)

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

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 fa pública la següent adjudicació 
definitiva referent a l’expedient de contractació 
que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació

Número d’expedient: 1524/08

Dependència que tramita l’expedient: Servei 
de Contractacions i Subministraments

Objecte del contracte: serveis relatiu a la mi-
gració parcial de l’actual web de la xtec a un 
entorn de web 2.0 amb un sistema de gestió 
dinàmica de publicació de continguts.

Tipus de contracte: servei.

Tramitació: ordinària.

Procediment: adjudicació de contractes basats 
en un Acord Marc.

Pressupost de licitació: 189.603,44 euros IVA 
exclòs ( 219.940,00 euros IVA inclòs)

Data d’adjudicació: 13 d’octubre de 2008

Contractista: Sadiel, SA Sociedad Andalu-
za para el Desarrollo de la Informática y la 
Electrónica

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 170.957,40 euros, IVA 
exclòs (198.310,58 euros, IVA inclòs)

Barcelona, 3 de novembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.316.120)

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, mitjançant aquest anunci es fa pública 
l’adjudicació definitiva referent a l’expedient 
de contractació que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.

Número d’expedient: 2016/08

Dependència que tramita l’expedient: Servei 
de Contractacions i Subministraments

Objecte del contracte: subministrament de 
material escolar i educatiu amb destinació a 
centres educatius públics de Catalunya.

Tipus de contracte: subministrament.

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost de licitació: 903.366,00 euros 
IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 28 de juliol de 2008

Contractistes: G y M Alti SL, Sidac SA, Audio-
visuales para la Educación,SLU(AUDIOEDUC), 
Auxiliares Didácticos, Audiovisuales y Labo-
ratorio SL (ADAL), Plus Mer SL, ID Grup SA, 
Abacus SCCL, Equipamentos Deportivos SA 
(EQUIDESA), Manuel Esteba Escobar, Equinse 

SA, EXIDI SL, Mecanización Industrial Sabadell 
SA (MEIN), Parques Map SL, Ingenium 21 SA, 
TSD-Pierron SL, ERI Didàctic SL, José Maria 
Navas Pérez, Heliocorb SL, Barcino Ofimat 
SL, Fotoprix SA.

Nacionalitat dels contractistes: espanyola.

Import d’adjudicació: G y M Alti SL: 418.652,00 
euros, IVA inclòs.

Sidac SA: 18.353,17 euros, IVA inclòs.
Audiovisuales para la Educación, SLU (AU-

DIOEDUC) : 8.711,66 euros, IVA inclòs.
Auxiliares Didácticos, Audiovisuales y La-

boratorio SL (ADAL) : 6.584,68 euros, IVA 
inclòs.

Plus Mer SL: 2.866,00 euros, IVA inclòs.
ID Grup SA: 16.147,00 euros, IVA inclòs.
Abacus SCCL: 46.131,84 euros, IVA in-

clòs.
Equipamentos Deportivos SA (EQUIDESA) 

: 20.042,25 euros, IVA inclòs.
Manuel Esteba Escobar: 44.926,00 euros, 

IVA inclòs.
Equinse SA: 43.481,13 euros, IVA inclòs.
EXIDI SL: 37.112,40 euros, IVA inclòs.
Mecanización Industrial Sabadell SA (MEIN) 

: 31.805,96 euros, IVA inclòs.
Parques Map SL: 14.645,10 euros, IVA 

inclòs.
Ingenium 21 SA: 19.236,00 euros, IVA 

inclòs.
TSD-Pierron SL: 6.127,16 euros, IVA 

inclòs.
ERI Didàctic SL: 30.310,00 euros, IVA 

inclòs.
José Maria Navas Pérez: 3.616,30 euros, 

IVA inclòs.
Heliocorb SL: 8.986,64 euros, IVA inclòs.
Barcino Ofimat SL: 12.928,05 euros, IVA 

inclòs.
Fotoprix SA: 7.968,00 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 10 de novembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.317.081)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un 
contracte d’obres (exp. 0001/09).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: 

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0001/09.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’ampliació 

cuina, menjador i AMPA al CEIP Terres de 
Ponent de Lleida (Segrià).

b) Termini d’execució: 9 mesos a comptar 
de la data de l’acta de comprovació de replan-
teig que s’ha d’efectuar en un termini màxim 
de 10 dies des de la data de formalització 
del contracte.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: anticipada i ordinària.
b) Procediment: obert.
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—4 Pressupost de licitació
Import total IVA inclòs: 339.549,38 euros.
Import total IVA exclòs: 292.714,98 euros.
IVA suportat: 16 %
Aquesta contractació està supeditada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost per al 2009.

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

(IVA exclòs).

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

categoria d.

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

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

c) Actuacions mediambientals: fins a 10 
punts.

d) Seguretat i salut: fins a 10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

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

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00 Ext. 3178
e) Telefax: 93.241.53.53
f) Adreça d’Internet: http://contractaciopu-

blica.gencat.cat
g) Data límit d’obtenció de documents i 

informació: durant tot el període de presentació 
de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 

comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que 
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, 
la presentació de proposicions es prorrogarà 
fins al proper dia hàbil.

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

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

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

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre 

per correu dins el termini d’admissió. En aquest 
cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició 
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar 
a l’òrgan de contractació la remissió de l’ofer-
ta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de 
correu electrònic que s’esmenta en el plec de 
clàusules, durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador està 
obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des 
de l’obertura pública de les ofertes.

—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis 

Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des 

de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de les proposicions. Si el dia 
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, 

el termini es prorrogarà automàticament fins 
al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per 
correu, es comunicarà oportunament a les 
persones interessades la data d’obertura de 
proposicions.

e) Hora: 10.00 h.

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

adjudicatària.

—12 Admissió de variants: no

Barcelona, 13 de novembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.319.058)

ORDRE EDU/518/2008, de 26 de novembre, 
per la qual s’estableixen les condicions per al 
canvi d’especialitat dins els ensenyaments de 
grau professional de dansa i de música.

Mitjançant el Decret 24/2008, de 29 de 
gener, s’ha establert l’ordenació curricular dels 
ensenyaments de dansa de grau professional 
i se’n regula la prova d’accés.

Mitjançant el Decret 25/2008, de 29 de 
gener, s’ha establert l’ordenació curricular dels 
ensenyaments de música de grau professional 
i se’n regula la prova d’accés.

A la disposició addicional segona d’ambdós 
decrets s’autoritza el conseller o la consellera 
d’Educació per establir, mitjançant ordre, les 
condicions per al canvi d’especialitat.

El Decret 269/2007, d’11 de desembre, 
de reestructuració del Departament d’Edu-
cació, preveu, a l’article 143, les competèn-
cies que corresponen a la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats.

Atesa la conveniència de facilitar a l’alum-
nat el canvi d’especialitat i atès que aquests 
ensenyaments s’estructuren en assignatures 
comunes, d’especialitat i optatives, cal 
identificar els continguts i competències 
compartides a fi d’evitar repeticions inne-
cessàries.

En virtut d’això, i per tal d’establir les 
condicions perquè l’alumnat pugui canviar 
d’especialitat, a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats i d’acord amb el dictamen emès 
per la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1. Objecte
L’objectiu d’aquesta Ordre és establir les 

condicions per al canvi d’especialitat dins els 
ensenyaments de grau professional de dansa 
i de música.

La finalitat d’aquestes condicions és es-
tablir el marc que permeti equilibrar l’interès 
de l’alumnat per canviar d’especialitat amb 
la compleció del pla d’estudis de la nova 
especialitat.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquestes condicions són d’aplicació en els 

centres públics i en els centres privats auto-
ritzats a impartir els ensenyaments de dansa 
de grau professional o els ensenyaments de 
música de grau professional.

Article 3. Sol·licitud
L’alumnat que desitgi fer un canvi d’especia-

litat ho ha de sol·licitar mitjançant escrit adreçat 
a la direcció del centre docent.

Article 4. Informació i orientació
L’alumnat interessat a fer un canvi d’especi-

alitat pot demanar i haurà d’obtenir del centre 
docent on cursa els ensenyaments:

a) Informació relativa a l’existència de places 
vacants en la nova especialitat.

b) Informació sobre els continguts de les 
especialitats que s’hi imparteixen.

c) Orientació sobre l’especialitat o especiali-
tats adients a les aptituds manifestades.

d) Les instruccions per al canvi d’espe-
cialitat.

Article 5. Condicions prèvies per al canvi 
d’especialitat, en el mateix centre, en els 
ensenyaments de dansa

L’alumnat que cursa els ensenyaments de 
dansa de grau professional pot tramitar la sol-
licitud de canvi d’especialitat si es donen les 
dues condicions prèvies següents:

a) L’existència, en el mateix centre, de plaça 
vacant en l’especialitat sol·licitada. Si no hi 
ha cap vacant es comunicarà a l’alumne/a i 
s’arxivarà la sol·licitud.

b) Es pot tramitar el canvi d’especialitat 
només dins del primer trimestre dels tres 
primers cursos del grau professional.

Article 6. Condicions prèvies per al canvi 
d’especialitat, en el mateix centre, en els 
ensenyaments de música

L’alumnat que cursa els ensenyaments de 
música de grau professional pot tramitar la 
sol·licitud de canvi d’especialitat si coincideixen 
les dues condicions prèvies següents:

a) Si hi ha, en el mateix centre, una plaça 
vacant en l’especialitat sol·licitada. Si no n’hi 
ha, el centre ho comunicarà a l’alumne/a i 
s’arxivarà la sol·licitud.

b) Es pot tramitar el canvi entre les especia-
litats només dins del primer trimestre dels tres 
primers cursos del grau professional.

Article 7. Competència
La competència per resoldre les sol·licituds 

de canvi d’especialitat, pels ensenyaments de 
dansa i els de música, correspon al director o 
a la directora del centre docent.

Article 8. Procediment
8.1 La persona responsable de l’especiali-

tat d’origen, una vegada escoltat el professorat 
de l’alumne/a, emetrà un informe-proposta de 
caràcter favorable o desfavorable, relatiu a la 
capacitat de l’alumne o alumna per cursar amb 
aprofitament l’especialitat sol·licitada.

8.2 La persona responsable de l’especi-
alitat sol·licitada, un cop vist l’informe emès 
per la persona responsable de l’especialitat 
d’origen i l’expedient acadèmic, emetrà un 
informe-proposta de caràcter favorable o 
desfavorable, relatiu a la capacitat de l’alumne 
o alumna per cursar amb aprofitament l’espe-
cialitat sol·licitada.
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8.3 El director o la directora del centre 
docent, a la vista dels dos informes-proposta, 
resoldrà la sol·licitud.

8.4 Un cop autoritzat el canvi, l’alumne/a 
s’incorporarà a les noves assignatures, o, si 
cal, seguirà l’adaptació curricular individualit-
zada, elaborada per la persona responsable 
de l’especialitat sol·licitada.

Article 9. Trasllat amb canvi d’especialitat
Al canvi d’especialitat que coincideixi amb 

un trasllat de centre li és d’aplicació el següent 
procediment:

9.1 La persona responsable, en el centre 
d’origen, de l’especialitat d’origen, emetrà 
un informe-proposta de caràcter favorable o 
desfavorable, amb el vist-i-plau del director o 
directora, relatiu a la capacitat de l’alumne o 
alumna per a cursar amb aprofitament l’espe-
cialitat sol·licitada.

9.2 La persona responsable, en el centre 
de destinació, de l’especialitat sol·licitada, 
emetrà un informe-proposta de caràcter fa-
vorable o desfavorable, relatiu a la capacitat 
de l’alumne/a per cursar amb aprofitament 
l’especialitat sol·licitada.

9.3 El director o la directora del centre 
docent de destinació, a la vista dels dos in-
formes-proposta, resoldrà la sol·licitud.

9.4 Un cop autoritzat el canvi, l’alumne/a 
s’incorporarà a les noves assignatures, o, si 
cal, seguirà l’adaptació curricular individualit-
zada, elaborada per la persona responsable, 
en el centre de destinació, de l’especialitat 
sol·licitada.

Article 10. Efectes del canvi d’especialitat
10.1 Les assignatures comunes superades 

no s’han de cursar de nou. Es traslladarà a 
l’expedient acadèmic de la nova especialitat les 
qualificacions obtingudes, per a les assignatu-
res comunes, en l’especialitat d’origen.

10.2 Les assignatures d’especialitat su-
perades, que siguin coincidents en les dues 
especialitats, no s’han de cursar de nou. Es 
traslladarà a l’expedient acadèmic de la nova 
especialitat les qualificacions obtingudes, en 
l’especialitat d’origen, per a les assignatures 
d’especialitat.

10.3 Les assignatures d’especialitat supe-
rades, que siguin anàlogues, en continguts i 
càrrega lectiva, entre les dues especialitats, 
no s’han de cursar de nou. Es traslladarà a 
l’expedient acadèmic de la nova especialitat 
les qualificacions obtingudes, en l’especialitat 
d’origen, per a les assignatures d’especialitat 
considerades anàlogues.

10.4 Les assignatures optatives superades 
en una especialitat suposen l’exempció d’haver 
de cursar assignatures optatives de la nova 
especialitat, pel mateix nombre d’hores.

Es traslladarà a l’expedient acadèmic de la 
nova especialitat les qualificacions obtingudes 
en l’especialitat d’origen, per a les assigna-
tures optatives que han generat l’exempció 
esmentada.

10.5 El canvi d’especialitat es farà constar 
en el mateix llibre de qualificacions de l’alumne/
a mitjançant la diligència corresponent.

Article 11. Tramesa d’informació
El director o la directora de cada centre 

docent trametrà a la Direcció General d’En-
senyaments Professionals, Artístics i Espe-
cialitzats, en el mes de juliol de cada any, i 

corresponent al curs finalitzat, la relació nominal 
de les autoritzacions i denegacions de canvi 
d’especialitat, que ha de contenir el curs i la 
denominació de les dues especialitats.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de 
la seva publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i serà d’aplicació a partir 
de l’inici del curs acadèmic 2008-2009.

Barcelona, 26 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.330.159)

RESOLUCIÓ EDU/3591/2008, de 24 de 
novembre, de modificació de la Resolució 
EDU/311/2008, de 22 de gener, de convo-
catòria per a la concessió dels ajuts del Fons 
d’Acció Social per al personal funcionari docent 
no universitari dependent de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, corresponents a 
l’any 2007.

El III Acord general sobre les condicions de 
treball del personal en l’àmbit d’aplicació de la 
Mesa general de negociació de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, signat el 10 
d’octubre de 2005 entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i les organitzacions 
sindicals, i ratificat pel Govern de la Genera-
litat el 8 de novembre de 2005 (DOGC núm. 
4517, de 24.11.2005), preveu a l’apartat 5.4 la 
continuïtat del Fons d’Acció Social i n’estableix 
la dotació econòmica per a la convocatòria 
de l’any 2007.

En aplicació dels apartats 5.1 i 5.2.b) del III 
Acord general sobre les condicions de treball 
del personal en l’àmbit d’aplicació de la Mesa 
general de negociació de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, signat el 10 d’octubre 
de 2005 entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i les organitzacions sindicals, i 
ratificat pel Govern de la Generalitat el 8 de 
novembre de 2005 (DOGC núm. 4517, de 
24.11.2005), s’ha incrementat en 85.165,23 
euros la quantia establerta per al Fons d’Ac-
ció Social del personal funcionari docent no 
universitari dependent de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

Per tal de donar compliment al que disposa 
l’Acord esmentat, cal modificar la Resolució 
EDU/311/2008, de 22 de gener, de convo-
catòria per a la concessió dels ajuts del Fons 
d’Acció Social per al personal funcionari docent 
no universitari dependent de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, corresponents a 
l’any 2007.

En conseqüència,

Resolc:

Modificar l’apartat 2 de la Resolució 
EDU/311/2008, de 22 de gener, de convo-
catòria per a la concessió dels ajuts del Fons 
d’Acció Social per al personal funcionari docent 
no universitari dependent de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya, corresponents 
a l’any 2007, en el sentit de destinar per 
a la concessió dels ajuts del Fons d’Acció 
Social per al personal funcionari docent no 
universitari dependent de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, corresponents a 
l’any 2007, un import màxim de 5.933.176,79 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 
EN03 D/233000100/4210 del pressupost de 
l’any 2008.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el jutjat contenciós administratiu 
competent en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, de conformitat amb allò 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 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 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, 24 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.325.078)

RESOLUCIÓ EDU/3573/2008 de 27 de 
novembre, de citació a termini d’interessats 
en el recurs contenciós administratiu núm. 
462/2008, interposat pels senyors Antonio 
Pujós Gasset i Víctor Busquets Pujós.

En compliment del que ha ordenat el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 
462/2008, interposat pels senyors Antonio 
Pujós Gasset i Víctor Busquets Pujós;

D’acord amb el que disposa l’article 49 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que es puguin presentar 
davant el Tribunal, en el termini de nou dies 
a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles 
interessats en el recurs contenciós administra-
tiu 462/2008, interposat pels senyors Antonio 
Pujós Gasset i Víctor Busquets Pujós contra 
la Resolució del Departament d’Educació de 
17 de juny de 2008, desestimatòria del recurs 
de reposició interposat contra la Resolució 
EDU/353/2008, de 4 de febrer, per la qual 
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s’atribueix una nova denominació específica 
a un col·legi d’educació infantil i primària de 
Santa Maria de Palautordera.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a 
termini mitjançant la publicació al DOGC.

Barcelona, 27 de novembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.323.018)

EDICTE de 24 d’octubre de 2008, pel qual 
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre docent privat 
Mainada, de Barberà del Vallès.

En l’expedient d’ofici de cessament d’ac-
tivitats del centre docent privat Mainada, de 
Barberà del Vallès, es va intentar notificar 
en data 14 d’octubre de 2008 i en data 16 
d’octubre de 2008, l’inici de l’expedient i el 
tràmit de vista i audiència al representant de 
la titularitat de Mainada Llar d’Infants SCP, al 
domicili de passeig Doctor Moragas, 171, de 
Barberà del Vallès. El servei de correus va 
retornar les notificacions esmentades en data 
22 d’octubre de 2008.

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 al representant 
de la titularitat de Mainada Llar d’Infants SCP 
l’inici d’ofici de l’expedient de cessament 
d’activitats del centre docent privat Mainada, 
de Barberà del Vallès, codi 08052025.

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, l’expedient 
és a disposició de la persona interessada a les 
dependències dels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental del Departament d’Educació, carrer 
Marqués de Comillas, 67 – 69, Secció de 
Centres i Alumnes, de dilluns a divendres, de 
9 a 14 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.

Sabadell, 24 d’octubre de 2008

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental

(08.324.007)

ORDRE EDU/524/2008, de 26 de novembre, 
per la qual es convoquen i es prorroguen be-
ques de col·laboració en tasques de formació 
en tecnologies de la informació aplicades a 
l’educació, pròpies del Departament d’Edu-
cació, per al 2009.

El Departament d’Educació impulsa des 
de fa anys la integració de les tecnologies 

de la informació i de la comunicació a l’en-
senyament i l’aprenentatge mitjançant plans 
de dotació i manteniment d’equipaments, 
accions de formació del professorat, suport i 
coordinació, desenvolupament de continguts 
i provisió de serveis. Entre aquests projectes i 
serveis destaquen la Xarxa Telemàtica Educa-
tiva de Catalunya, que proporciona connexió 
i serveis d’Internet al professorat, als centres 
docents i als serveis educatius del Departament 
d’Educació, i el portal educatiu edu365.com, 
adreçat a l’alumnat i a les seves famílies, que 
materialitza així una comunitat educativa virtual 
de gran abast i contingut.

És en aquest marc de formació en noves 
tecnologies que el Departament d’Educació 
ha considerat oportú convocar novament un 
concurs públic per a la concessió de beques 
que facilitin la col·laboració d’estudiants 
universitaris i de cicles formatius de grau 
superior en els diversos àmbits relacionats 
amb les tecnologies de la informació, per tal 
que l’experiència que assoleixin enriqueixi la 
seva formació acadèmica, i alhora els doni 
una experiència pràctica del funcionament de 
l’Administració i els prepari per al seu exercici 
professional.

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

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria per adjudicar 9 beques 

de col·laboració a estudiants o titulats recents, 
tant universitaris com de cicles formatius de 
grau superior, de centres i universitats de 
Catalunya, relacionats amb les tecnologies 
de la informació per desenvolupar, mitjançant 
una beca, tasques que els permetin formar-
se en tecnologies de la informació aplicades 
a l’educació.

Article 2
Oferir la pròrroga de 9 de les beques ator-

gades l’any 2008, tal com permet el punt 4.2 
de les bases de la convocatòria publicada per 
Ordre EDU/469/2007, de 30 de novembre 
(DOGC núm. 5029, de 14.12.07). Les beques 
reservades a la pròrroga que, si s’escau, no es 
cobreixin, acreixeran les nou noves beques.

Article 3
Aprovar les bases que han de regir aquesta 

convocatòria, les quals consten a l’annex 
d’aquesta Ordre.

Article 4
La despesa derivada de la concessió de les 

beques, per un import màxim de 192.960,00 
euros, queda condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en la partida 
D/480000100/4210 o equivalent del pres-
supost de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2009.

Article 5
Els interessats poden presentar les seves 

sol·licituds en el termini de 15 dies naturals a 

partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Ordre al DOGC.

Article 6
Es delega en el/la director/a de Serveis 

la competència per resoldre aquesta con-
vocatòria.

Article 7
L’adjudicació de les beques i l’execució de 

la despesa s’ha de fer durant l’any 2009.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po-
den 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós 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.

Barcelona, 26 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la 

concessió de 9 beques de col·laboració a 
estudiants o titulats recents, tant universitaris 
com de cicles formatius de grau superior, de 
centres i universitats de Catalunya, relacionats 
amb les tecnologies de la informació per des-
envolupar, mitjançant una beca, tasques que 
els permetin formar-se en tecnologies de la 
informació aplicades a l’educació.

A més, es prorroguen 9 de les beques 
atorgades l’any 2008, tal com permet el 
punt 4.2 de les bases de la convocatòria 
corresponent.

2. Finalitat
Les beques de col·laboració tenen per finali-

tat l’augment de la formació teoricopràctica i la 
preparació professional dels/de les estudiants 
i titulats/des seleccionats/des a través de la 
seva participació en els camps de la informà-
tica, telemàtica, audiovisuals i els multimèdia 
aplicats a l’educació, seguint els programes 
que desenvolupa l’Àrea TIC del Departament 
d’Educació, experiència que els qualifica per 
al seu futur professional més immediat.

3. Destinataris/àries
3.1 Podran sol·licitar les beques totes 

les persones que tinguin 18 o més anys l’1 
de gener de 2009, sempre que posseeixin el 
certificat de coneixements de català del nivell 
C o equivalent, que reuneixin els requisits de 
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la modalitat de la beca A o B que s’indiquen 
als apartats 2 i 3 d’aquesta base i que no 
realitzin un altre treball remunerat o percebin 
subsidi d’atur. Les persones que haguessin 
obtingut una beca en la convocatòria anterior 
a aquesta, en qualsevol de les modalitats, no 
poden prendre part en la convocatòria d’en-
guany, tret dels casos de pròrroga previstos 
als punts 4 i 5 d’aquesta base.

3.2 Modalitat A: 6 beques van adreçades 
a estudiants de les universitats de Catalunya 
que hagin superat el 40% dels crèdits, o que 
hagin finalitzat, en els anys 2007 o 2008, algun 
dels estudis següents: enginyeria de teleco-
municació, enginyeria informàtica, llicenciatura 
en comunicació audiovisual, enginyeria tècnica 
de telecomunicació (totes les especialitats), 
enginyeria tècnica d’informàtica de gestió, 
enginyeria tècnica d’informàtica de sistemes, 
graduat en multimèdia (títol propi), llicenciatura 
o diplomatura en biblioteconomia i documen-
tació, magisteri o pedagogia.

3.3 Modalitat B: 3 beques van adreçades 
a estudiants de centres de Catalunya que 
hagin superat el 40% dels crèdits, o que hagin 
finalitzat, en els anys 2007 o 2008, algun dels 
cicles formatius de grau superior de les famílies 
professionals de formació professional especí-
fica següents: arts gràfiques, arts plàstiques i 
disseny, electricitat i electrònica, comunicació, 
imatge i so o informàtica.

3.4 A més a més de les sis beques que 
es convoquen en la modalitat A, es prorro-
guen sis beques més de la mateixa modalitat 
per als estudiants o titulats que hagin gaudit 
d’aquesta beca durant l’any 2008. Les beques 
reservades a la pròrroga que, si s’escau, no es 
cobreixin, acreixeran les previstes a l’apartat 
3.2 d’aquesta base.

3.5 A més a més de les tres beques que 
es convoquen en la modalitat B, es prorroguen 
tres beques més de la mateixa modalitat 
per als estudiants o titulats que hagin gaudit 
d’aquesta beca durant l’any 2008. Les beques 
reservades a la pròrroga que, si s’escau, no es 
cobreixin, acreixeran les previstes a l’apartat 
3.3 d’aquesta base.

4. Lloc de realització, durada i dedicació
4.1 La col·laboració es durà a terme habi-

tualment en locals del Departament d’Educació 
i eventualment en d’altres llocs, com ara 
centres docents o empreses, d’acord amb les 
condicions i necessitats de desenvolupament 
del servei.

4.2 La col·laboració s’iniciarà durant el 
mes de gener de 2009 i acabarà el dia 31 de 
desembre de 2009. Els estudiants o titulats 
que hagin iniciat aquesta beca durant l’any 
2009, podran prorrogar-la, com a màxim, per 
al període següent, en el cas que s’obri una 
nova convocatòria, i es reduirà de l’oferta de 
beques de la nova convocatòria el nombre de 
beques prorrogades.

4.3 Es preveu una dedicació màxima 
de 30 hores setmanals. El compromís de 
dedicació, que serà de 20, 25 o 30 hores 
setmanals, s’acordarà amb cada becari de 
forma flexible, i també l’horari de dedicació. 
La remuneració serà proporcional al nombre 
d’hores de dedicació.

4.4 Els becaris podran absentar-se de 
la realització de les tasques de la beca per 
tal d’assistir a exàmens o d’altres proves 
oficials en el marc dels estudis que estiguin 
cursant.

5. Dotació econòmica
Cada beca de la modalitat A té una dotació 

econòmica mensual de 920,00 euros per a 
30 hores de dedicació, que es farà efectiva 
en pagaments a mesos vençuts, amb les 
retencions legals corresponents, un cop 
emès un informe favorable dels tutors dels 
becaris/àries.

Cada beca de la modalitat B té una dotació 
econòmica mensual de 840,00 euros per a 30 
hores de dedicació, que es farà efectiva en pa-
gaments a mesos vençuts, amb les retencions 
legals corresponents, un cop emès un informe 
favorable pels tutors dels becaris/àries.

6. Drets i obligacions dels adjudicataris
6.1 Els/les becaris/àries tenen dret al segui-

ment personalitzat de la seva tasca mitjançant 
la tutoria que es designi, a rebre un certificat 
de la Direcció de Serveis que acrediti la col-
laboració prestada i a tenir individualment una 
pòlissa d’assegurança d’accident. Els riscos 
coberts per aquesta pòlissa seran els accidents 
derivats de la prestació de la seva col·laboració 
en les instal·lacions del centre on es realitza i 
els accidents in itinere.

6.2 Els becaris desenvoluparan tasques 
i funcions en els àmbits de les comunicaci-
ons telemàtiques, els recursos digitals, els 
recursos audiovisuals, el desenvolupament 
d’aplicacions informàtiques i la implementació 
i manteniment d’estructures d’equipaments, i 
atendran les instruccions dels/les responsables 
corresponents. Els mecanismes de control 
horari s’ajustaran al màxim als habituals del 
Departament d’Educació.

7. Lloc i termini de presentació de les 
sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre 
al DOGC, adreçades al Departament d’Edu-
cació, Àrea TIC (Via Augusta, 202, 08021 
Barcelona).

Les sol·licituds es poden presentar di-
rectament o per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti a les oficines de 
correus s’haurà de fer en un sobre obert, per 
tal que sigui datada i segellada pel funcionari 
de correus abans de ser certificada.

8. Documentació
La sol·licitud haurà d’incloure: el perfil o per-

fils que posseeix el/la sol·licitant especificats al 
punt 10 d’aquesta convocatòria, el currículum, 
una fotocòpia del DNI, l’expedient acadèmic, 
els documents acreditatius del coneixement 
de llengua catalana, d’informàtica i una me-
mòria de dues pàgines en la qual s’exposin 
les raons per les quals se sol·licita una beca 
de col·laboració.

Caldrà acreditar tots els coneixements i 
mèrits esmentats en el currículum. El Depar-
tament d’Educació podrà demanar als sol-
licitants l’aportació d’informació i documents 
complementaris.

El/la sol·licitant també haurà de presentar 
una declaració conforme no es troba en cap de 
les causes que impedeixen obtenir la condició 
de beneficiari de la beca, d’acord amb el que 
estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

9. Selecció i barem de mèrits
La selecció es farà en dues fases eliminatòri-

es i els criteris de selecció s’ajustaran al barem 
de mèrits que es detalla tot seguit:

Primera fase. Consistirà en el barem de les 
sol·licituds en funció dels mèrits següents: 
expedient acadèmic, fins a 30 punts; experièn-
cia/pràctiques, fins a 20 punts, i coneixements 
d’idiomes estrangers, fins a 10 punts.

Per passar a la segona fase cal obtenir un 
mínim de 40 punts.

Segona fase. Consistirà en una prova 
pràctica i una entrevista, i s’atorgaran fins a 
un màxim de 20 punts a cadascuna.

L’ordenació final dels aspirants es realitzarà 
sumant la puntuació d’ambdues fases, i reco-
llirà l’especificació del perfil que pot aportar 
cada aspirant.

10. Experiència i/o pràctiques que es 
valoren

La valoració de l’experiència/pràctiques 
prevista a l’apartat anterior es farà sobre els 
camps següents, segons el perfil requerit:

a) Tècnic/a de so:
Coneixements i/o experiència en enre-

gistraments de so directe en produccions 
audiovisuals.

Coneixements i/o experiència en locucions 
i postproducció d’àudio amb equips profes-
sionals.

b) Operador/a d’imatge:
Coneixements i/ experiència en enregis-

traments audiovisuals amb equips professi-
onals.

Coneixements i/o experiència en postpro-
ducció d’audiovisuals amb equips i programes 
professionals.

Coneixements i/o experiència en l’elaboració 
i desenvolupament de DVD i publicació de 
vídeos a la xarxa.

c) Documentació i publicació electrònica, 
disseny i dibuix gràfic, composició i maquetació 
de productes telemàtics i multimèdia:

Coneixements i/o experiència en aplicacions 
ofimàtiques.

d) Administració de sistemes informàtics, 
telemàtics, desenvolupament, comunicaci-
ons, microinformàtica, xarxes locals i bases 
de dades:

Coneixements i/o experiència de progra-
mació amb PHP i/o Java per a sistemes 
GNU/Linux, Solaris i Windows.

Coneixements i/o experiència d’ofimàtica 
avançada, xarxes locals i els seus protocols 
de treball i comunicació associats.

Coneixements i/o experiència en entorns 
d’aprenentatge (Moodle).

e) Accessibilitat i ajudes tècniques:
Coneixements i/o experiència en edició de 

codi HTLM, Javascript, AcionScript i flash 
accessible.

Coneixements i/o experiència en instal·lació, 
configuració i personalització de les opcions 
d’accessibilitat i ajudes tècniques en Linux 
i GPL .

11. Comissió de selecció
La selecció dels/de les aspirants la durà 

a terme una comissió formada per una pre-
sidència i tres vocals, tots ells tècnics. La 
presidència i un/a vocal seran designats/des 
per el/la director/a de Serveis, un segon/a 
vocal serà designat/da pel/per la director/a 
general d’Innovació i un/a últim/a vocal serà 
designat/da pel/per el/la director/a general 
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d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats. Totes les persones nomenades 
hauran d’estar vinculades als àmbits objecte 
d’aquesta convocatòria.

La comissió de selecció establirà els cri-
teris de ponderació en l’aplicació del barem 
esmentat al punt novè d’aquesta Ordre, que 
s’hauran de fer públics al tauler d’anuncis del 
Departament d’Educació.

La comissió de selecció, d’acord amb les 
sol·licituds presentades i els mèrits al·legats, 
farà pública al tauler d’anuncis del Depar-
tament d’Educació la proposta d’aspirants 
seleccionats per ordre de puntuació, fent 
constar l’especialitat, i en el cas dels aspirants 
exclosos, el motiu d’exclusió.

La intervenció en la comissió de selecció 
no genera el dret a rebre cap indemnització 
o contraprestació.

Les persones interessades podran presen-
tar reclamacions contra aquesta proposta 
d’adjudicació davant la comissió de selecció 
en el termini de deu dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la seva publicació.

Les reclamacions presentades s’estimaran o 
desestimaran en la Resolució del/de la director/
a de Serveis en què s’aprovi la llista definitiva 
de seleccionats, suplents i exclosos.

12. Resolució del concurs
La Resolució es publicarà al tauler d’anuncis 

del Departament d’Educació i es notificarà in-
dividualment a tots els interessats. Així mateix, 
es publicarà al DOGC quan l’import concedit 
sigui igual o superior a 3.000,00 euros.

En la resolució es faran constar, d’una 
banda, les beques prorrogades, si n’hi ha, 
i els/les aspirants adjudicataris/àries de les 
noves beques i els/les suplents per ordre de 
puntuació amb especificació del perfil aportat; 
de l’altra, la resta de candidats i també els/les 
exclosos/es.

Així mateix, s’indicarà la possibilitat d’inter-
posar recurs, l’òrgan davant del qual es podrà 
interposar i el termini per fer-ho.

La concessió d’aquestes beques no implica 
cap mena de vinculació, ni laboral ni admi-
nistrativa, entre la persona seleccionada i el 
Departament d’Educació.

El termini màxim per resoldre aquesta 
convocatòria serà de dos mesos des de 
l’endemà de la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds.

En qualsevol cas, les sol·licituds presenta-
des s’entendran desestimades si no hi recau 
resolució expressa en el termini de sis mesos 
des de l’endemà de la finalització del termini 
de presentació de sol·licituds.

13. Acceptació de la beca de col·labo-
ració

Els/les aspirants seleccionats/des hauran 
de formalitzar l’acceptació de la beca mitjan-
çant la signatura d’un document on s’han de 
comprometre a complir les condicions generals 
establertes en aquestes bases i també les 
específiques que s’incloguin en el document 
esmentat.

14. Revocació i renúncia a la beca de 
col·laboració

L’incompliment per part del beneficiari/ària 
de les condicions establertes en aquestes 
bases i les que s’estableixin en el document 
a què s’ha fet referència a l’apartat anterior 
comportarà la revocació de la beca de col-
laboració.

En els supòsits de revocació o renúncia 
a una beca de col·laboració, el/la director/a 
de Serveis podrà adjudicar-la, dins de l’ordre 
establert, a una de les persones que hagin 
estat designades suplents en la Resolució 
d’adjudicació. En cas que es produeixi una 
vacant, aquesta es cobrirà amb la següent 
persona de la llista de suplents que tingui el 
mateix perfil que la persona sortint.

En cas de renúncia de l’adjudicatari/ària, el 
director/a de Serveis ha de resoldre, atenent a 
la normativa vigent i a les circumstàncies concur-
rents, si correspon la devolució total o parcial de 
les quantitats satisfetes i si correspon la suspensió 
o l’anul·lació dels pagaments restants.

15. Obligacions dels/les beneficiaris/àries
Les persones adjudicatàries de la beca esta-

ran obligades a facilitar tota la informació que 
els sigui requerida per la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents.

(08.330.086)

ORDRE EDU/526/2008, d’1 de desembre, 
per la qual s’obre la convocatòria per adjudicar 
dues beques de col·laboració en tasques de 
biblioteconomia i catalogació per al centre 
documental i biblioteca del Departament 
d’Educació.

El Departament d’Educació disposa d’un 
centre documental i biblioteca especialitzat 
en temes educatius que té com a funció 
donar suport documental als tècnics d’aquest 
Departament.

Per millorar el servei del centre documental, 
continuar amb la seva automatització, per dur 
a terme la incorporació al sistema bibliotecari 
de Catalunya i al mateix temps fomentar la 
inserció en la vida laboral dels estudiants de 
biblioteconomia i documentació dins de l’àmbit 
de l’educació, el Departament d’Educació té 
interès a convocar aquestes beques, dins 
d’un àmbit de concurrència competitiva i 
publicitat.

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

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria pública per adjudicar 

dues beques de col·laboració en tasques de 
biblioteconomia i catalogació per al centre do-
cumental i biblioteca del Departament d’Educa-
ció, adreçada a diplomats en biblioteconomia i 
documentació, estudiants que cursin el darrer 
curs de la diplomatura de biblioteconomia i 
documentació i estudiants de segon cicle de 
documentació procedents de la diplomatura 
de biblioteconomia i documentació.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta 

convocatòria, les quals consten a l’annex 
d’aquesta Ordre.

Article 3
L’import de cada beca és 9.104,58 euros, 

i el seu import total s’estableix en 18.209,16 
euros, i resta condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en la partida pressupostària 
D/480000100/4210 del centre gestor EN01 
del pressupost de l’any 2009.

Article 4
Les sol·licituds es podran presentar en el 

termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà 
de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC. No 
obstant, si hi ha vacants, es podran obrir nous 
terminis de presentació de sol·licituds.

Article 5
L’adjudicació de les beques i l’execució de 

la despesa s’ha de fer durant l’any 2009.

Article 6
Es delega en el/la directora/a de Serveis la 

resolució d’aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades po-
den 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 potestativa-
ment recurs de reposició, abans del 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

Bases

—1 Objecte
Aquesta convocatòria té com a objecte la 

concessió de dues beques de col·laboració en 
tasques biblioteconomia i catalogació per al 
centre documental i biblioteca del Departament 
d’Educació.

—2 Persones destinatàries
Aquestes beques s’adrecen a diplomats i 

estudiants de darrer curs de la diplomatura de 
biblioteconomia i documentació i a alumnes 
de segon cicle de documentació que siguin 
diplomats en biblioteconomia i documentació, 
i que obligatòriament tinguin coneixements 
sobre les àrees següents:

Coneixements de catalogació, regles anglo-
americanes AACR2, classificació, indexació 
amb LEMAC i format MARC.

Coneixements de programari de gestió bibli-
otecària, especialment MILLENNIUM i VTLS.

Coneixements d’anglès.
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Coneixements de català: nivell C o equi-
valent.

Tasques de gestió i administració de bibli-
oteques i atenció al públic.

—3 Durada de la beca, lloc de realització 
i pròrroga

3.1 La col·laboració es durà a terme en el 
centre documental i biblioteca del Departament 
d’Educació.

3.2 Es preveu una dedicació màxima de 25 
hores setmanals. Les beques es desenvolupen 
dins de l’horari general comprès entre les 08.00 
hores i les 19.00 hores, i s’acordarà amb els 
becaris o les becàries, de manera flexible.

3.3 El període de col·laboració s’iniciarà 
a partir del dia 2 de gener de 2009 i acabarà 
el dia 31 de desembre de 2009.

3.4 Les beques podran prorrogar-se per 
un any més.

3.5 Els becaris o les becàries poden ab-
sentar-se de la realització de les tasques de 
la beca per tal d’assistir a exàmens o d’altres 
proves oficials en el marc dels estudis que 
estigui cursant.

—4 Dotació econòmica
La beca té una dotació econòmica unità-

ria de 9.104,58 euros, i un import total de 
18.209,16 euros, per a 25 hores setmanals de 
dedicació, que es farà efectiva amb pagaments 
parcials a mesos vençuts, amb les retencions 
legals corresponents, un cop emès l’informe 
favorable del tutor o la tutora de les persones 
adjudicatàries.

La concessió de les beques no comporta 
una relació laboral de cap mena, ni tampoc 
de prestació de serveis, entre les persones 
adjudicatàries i la Generalitat de Catalunya, ni 
dóna lloc a la inclusió en la Seguretat Social.

—5 Sol·licituds i lloc de presentació
Per participar en aquesta convocatòria 

s’ha de presentar una sol·licitud, adreçada 
al director de Serveis, al Registre del Depar-
tament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 
08021 Barcelona), o per qualsevol dels mitjans 
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documen-
tació següent:

a) Fotocòpia del DNI de la persona sol-
licitant de la beca.

b) Currículum de la persona sol·licitant, en 
el qual cal indicar els estudis i l’experiència 
anterior en matèria de biblioteconomia, cata-
logació i indexació.

c) Fotocòpia dels certificats i les titulaci-
ons que acreditin la realització dels estudis 
necessaris per participar en la convocatòria i 
les dades que es facin constar al currículum.

—6 Criteris de valoració
Els criteris de selecció s’ajustaran al barem 

de mèrits següent:
Expedient acadèmic i currículum: fins a 

50 punts.
Acreditació del grau de coneixement de la 

llengua catalana: fins a 15 punts.
Acreditació del grau de coneixement de la 

llengua anglesa: fins a 5 punts.
Coneixement de programari de gestió bibli-

otecària: fins a 30 punts.
Entrevista: fins a 25 punts.
Així mateix, per poder facilitar la valoració 

es podrà demanar als sol·licitants l’aportació 
d’informació i documents complementaris.

—7 Tramitació
La selecció dels/de les aspirants la durà a 

terme una comissió formada per la cap del 
Servei de Gestió del Coneixement, la cap de 
la Secció de Documentació i la responsable 
del centre documental. Aquesta comissió ana-
litzarà les sol·licituds, realitzarà la ponderació 
i elevarà la proposta de resolució al director 
de Serveis. D’acord amb el que estableix el 
punt anterior, i als efectes del barem de mè-
rits, aquesta comissió de selecció entrevistarà 
els/les aspirants que reuneixin els requisits 
del punt 2 d’aquestes bases i que assoleixin 
una puntuació mínima de 60 en els criteris 
de valoració de la base 6. La proposta de 
resolució de la convocatòria ha de ser mo-
tivada en aplicació dels criteris de valoració 
que preveu la base 6.

—8 Resolució de la convocatòria i recur-
sos

La resolució de concessió es notificarà a 
les persones que resultin adjudicatàries de les 
beques i es publicarà al DOCG.

A la resolució es farà constar els recursos 
que s’hi podran interposar, l’òrgan davant el 
qual es podrà recórrer i el termini per fer-ho.

L’adjudicació de les beques es pot declarar 
deserta en la seva totalitat o parcialment.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades 
s’entendran desestimades si no recau resolució 
expressa en el termini de sis mesos comptats 
des de l’endemà de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds.

—9 Acceptació de les beques
Les persones que resultin adjudicatàries de 

les beques han de formalitzar la seva accep-
tació mitjançant la signatura d’un document 
on es comprometin a complir les condicions 
generals establertes en aquestes bases, i les 
específiques que s’incloguin en el document 
esmentat.

—10 Drets i obligacions dels/de les beca-
ris/àries

Els becaris i les becàries tenen dret al segui-
ment personalitzat de la seva tasca mitjançant 
la tutoria que es designi i a rebre un certificat 
del Servei de Gestió del Coneixement que 
acrediti la col·laboració prestada.

Les persones adjudicatàries restaran obli-
gades a dur a terme l’activitat becada en els 
termes previstos en aquesta Ordre, a complir 
les normes de funcionament de la Direcció de 
Serveis i a seguir les instruccions donades per 
la tutora i altre personal d’aquesta Direcció 
de Serveis .

Les persones adjudicatàries també estaran 
obligades a facilitar tota la informació que li 
sigui requerida per la Intervenció General de 
la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents, d’acord amb la 
normativa vigent.

Si els becaris assisteixen per necessitats 
del servei, a cursos de formació organitzats 
pel Departament, aquests tindran dret a una 
certificació.

—11 Revocació i renúncia
El Departament d’Educació podrà revocar, 

amb audiència prèvia a la persona adjudica-
tària, la concessió de la beca, per absència 
injustificada o falta d’aprofitament o per qualse-

vol altra causa que impliqui l’incompliment de 
la finalitat per a la qual va ser concedida i de 
les condicions que s’estableixen en aquestes 
bases i en el document d’acceptació de la beca 
per part de la persona adjudicatària.

En el supòsit de revocació o renúncia a la 
beca de col·laboració o a la seva pròrroga, es 
podrà adjudicar la beca dins de l’ordre establert 
a les persones que hagin estat designades 
suplents en la Resolució d’adjudicació.

(08.333.107)

RESOLUCIÓ EDU/3629/2008, d’1 de de-
sembre, per la qual es resol el concurs públic 
per a la concessió de subvencions als centres 
educatius privats concertats per finançar 
activitats complementàries de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques derivades 
de situacions socioeconòmiques o sociocul-
turals desafavorides.

Per l’Ordre EDU/397/2008, de 24 de juliol, es 
va convocar concurs públic per a la concessió 
de subvencions als centres educatius privats 
concertats, per al finançament d’activitats 
complementàries de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques (programa C) (DOGC 
núm. 5201, de 25.8.2008).

Segons la base 4.1 del programa C d’aques-
ta Ordre, la presentació de sol·licituds es podia 
efectuar en dos períodes: el primer des de l’1 
fins al 15 de setembre de 2008, i el segon 
període del 7 al 21 de gener de 2009.

D’acord amb la base 6 d’aquest programa C 
de l’esmentada Ordre, el conseller d’Educació 
emetrà la resolució per la qual es fa pública 
la concessió de les subvencions, la qual es 
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Un cop examinades les sol·licituds presen-
tades pels centres, i a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu.

Resolc:

—1 Atorgar als centres privats concertats que 
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució una 
subvenció, per l’import que en cada cas s’hi 
detalla, per al finançament d’activitats comple-
mentàries, durant el curs 2008/09, de l’alum-
nat amb necessitats educatives específiques 
derivades de situacions socioeconòmiques o 
socioculturals desafavorides.

—2 Denegar als centres privats concertats 
que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució 
la subvenció sol·licitada, per les causes que 
en cada cas s’hi especifica.

—3 Aquesta Resolució comporta una des-
pesa total de 4.748.700,00 euros, dels quals 
1.749.895,95 euros s’imputen al pressupost 
de l’any 2008, en concepte de bestreta i van 
a càrrec de l’aplicació pressupostària EN03 
D/482000101/4211. La resta de l’import, 
2.998.804,05 euros, anirà a càrrec de la corres-
ponent partida de l’any 2009, condicionada a 
l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2009.

—4 D’acord amb el que disposa la base 9 
del programa C de l’Ordre de convocatòria 
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de subvencions, la tramitació del pagament 
de la bestreta s’efectuarà un cop atorgada la 
subvenció i la resta de la subvenció es tramitarà 
un cop presentada la justificació de la totalitat 
de l’import atorgat.

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’en-
demà 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, poden interposar potestati-
vament 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):
(1) El nombre d’alumnes pel quals el centre 

sol·licita subvenció no arriba al mínim requerit 
a la base 2.b del programa C) de l’Ordre de 
convocatòria.

(2) El nombre d’alumnes que tenen la cor-
responent resolució de la directora o director 
dels serveis territorials a què fa referència 
l’article 20.4 de la Resolució EDU/349/2008, 
de 8 de febrer, per la qual s’aproven les nor-
mes de preinscripció i matrícula de l’alumnat 
als centres per al curs 2008/09, no arriba al 
mínim requerit a la base 2.b del programa C 
de l’Ordre de convocatòria.

(3) El nombre d’alumnes que tenen la cor-
responent resolució de la directora o director 
dels serveis territorials a què fa referència 
l’article 20.4 de la Resolució EDU/349/2008, 
de 8 de febrer, per la qual s’aproven les nor-
mes de preinscripció i matrícula de l’alumnat 
als centres per al curs 2008/09, és inferior 
al nombre d’alumnes pels quals el centre ha 
efectuat la sol·licitud de subvenció.

SERVEIS TERRITORIALS:  
BAIX LLOBREGAT-ANOIA.

Municipi: Cornellà de Llobregat.
Denominació: Sant Antoni Maria Claret.
Codi: 08016501.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
10 EPRI, 11 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.753,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.146,35 euros.

Municipi: Esplugues de Llobregat.
Denominació: Utmar.

Codi: 08017049.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EPRI, 
16 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI, 
2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.432,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.167,90 euros.
CD: (3).

Municipi: Igualada.
Denominació: Anoia.
Codi: 08056432.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 
ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 22 
ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.326,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 2.273,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Igualada.
Denominació: Ateneu Igualadí.
Codi: 08036962.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
8 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.211,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.789,00 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
14 EPRI, 11 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 10 EINF, 
2 EPRI, 5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.195,85 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.904,15 euros.
CD: (3).

Municipi: Igualada.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08019514.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
27 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
4 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.411,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.988,10 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Igualada.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08019599.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
13 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.979,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.820,20 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Monalco.
Codi: 08019484.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
14 EPRI, 9 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.974,75 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.525,25 euros.

Municipi: Igualada.
Denominació: Sant Josep.

Codi: 08019575.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
18 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
2 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.748,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.851,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Olesa de Montserrat.
D e n o m i n a c i ó :  N u e s t r a  S e ñ o r a  d e 
Montserrat.
Codi: 08022410.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF, 
8 EPRI, 5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.542,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.357,35 euros.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: Balmes I.
Codi: 08037735.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 884,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 1.515,60 euros.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: Balmes II.
Codi: 08045069.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.547,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 2.652,30 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Acis-Artur Martorell.
Codi: 08006945.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
31 EPRI, 11 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.396,75 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.103,25 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Auxilia.
Codi: 08014051.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.653,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.546,80 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Barcanova.
Codi: 08011382.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.326,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 2.273,40 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Bon Pastor.
Codi: 08008401.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
23 EPRI, 32 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.612,80 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.187,20 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Cardenal Spínola.
Codi: 08010641.
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Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
31 EPRI, 18 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.055,00 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.945,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
14 EPRI, 10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 10 EINF, 
22 EPRI, 7 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.085,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.714,70 euros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Esclat.
Codi: 08037681.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.105,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 1.894,50 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Codi: 08005746.
Alumnes amb subvenció concedida: 16 EINF, 
51 EPRI, 29 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
18.019,65 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 30.880,35 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Codi: 08035064.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.547,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 2.652,30 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Fàsia-Sarrià.
Codi: 08039963.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.768,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.031,20 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Fundació EIR-el Niu.
Codi: 08035027.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.768,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.031,20 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Griselda.
Codi: 08005734.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
30 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.844,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.156,00 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: L’Esperança.
Codi: 08008267.
Alumnes amb subvenció concedida: 13 EPRI, 
15 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.532,55 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.767,45 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: La Salle Comtal.
Codi: 08005102.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
27 EPRI, 32 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
3 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.391,70 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 17.808,30 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: La Salle Horta.
Codi: 08009934.
Alumnes amb subvenció concedida: 40 EINF, 
70 EPRI, 59 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
6 EPRI, 4 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
30.843,45 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 52.856,55 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Lloret.
Codi: 08006477.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 
EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.653,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.546,80 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08008279.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
21 EPRI, 16 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.075,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.124,80 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08014012.
Alumnes amb subvenció concedida: 30 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 31 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.633,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 11.367,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08005114.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
20 EPRI, 9 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.185,75 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.314,25 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Marillac.
Codi: 08005485.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
34 EPRI, 15 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.060,05 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 17.239,95 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Menéndez Pidal.

Codi: 08007241.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
13 EPRI, 13 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.753,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.146,35 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Miró.
Codi: 08008826.
Alumnes amb subvenció concedida: 13 EINF, 
26 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.622,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.777,10 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Codi: 08013071.
Alumnes amb subvenció concedida: 22 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.864,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.335,80 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Nuestra Señora de Lourdes.
Codi: 08004328.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
24 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.296,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.503,70 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Oscus.
Codi: 08014255.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 552,75 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 947,25 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Paideia.
Codi: 08004523.
Alumnes amb subvenció concedida: 16 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.537,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.062,40 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Prínceps 23 d’Abril.
Codi: 08007524.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
18 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.748,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.851,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Ramon Llull.
Codi: 08008656.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
18 EPRI, 5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.416,95 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.283,05 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Roig Tesalia.
Codi: 08009016.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EPRI, 
21 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.301,35 
euros.
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Subvenció gener/juny 2009: 10.798,65 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08003041.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
33 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.065,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.534,90 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08009685.
Alumnes amb subvenció concedida: 20 EINF, 
25 EPRI, 29 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.155,45 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 22.544,55 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrado Corazón.
Codi: 08008981.
Alumnes amb subvenció concedida: 13 EINF, 
43 EPRI, 35 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.250,85 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 27.849,15 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrado Corazón.
Codi: 08009156.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
9 EPRI, 5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.984,85 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.115,15 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08003336.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
11 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.095,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.304,60 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08008784.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
13 EPRI, 14 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.527,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.472,50 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Joan Baptista.
Codi: 08003087.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF, 
18 EPRI, 17 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.080,25 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.419,75 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Pere Claver.
Codi: 08003671.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
23 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.854,10 
euros.

Subvenció gener/juny 2009: 11.745,90 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Vicenç de Paül.
Codi: 08006313.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
16 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.864,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.335,80 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EPRI, 
37 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.638,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.661,95 euros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
23 EPRI, 14 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.738,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.261,50 eu-
ros.

Municipi: Barcelona.
Denominació: Vida Montserrat.
Codi: 08059226.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.979,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.820,20 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II 
(COMARQUES).

Municipi: Artés.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08000220.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
8 EPRI, 7 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.427,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.872,95 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Boix.
Codi: 08001029.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
20 EPRI, 8 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.411,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.988,10 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Cultural.
Codi: 08000864.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF, 
21 EPRI, 15 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.849,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.450,95 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Badalona.
Denominació: Jesús Maria.
Codi: 08000827.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
20 EPRI, 31 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.060,05 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 17.239,95 eu-
ros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de l’Assumpció.
Codi: 08001108.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EINF, 
34 EPRI, 29 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 6 EINF, 
4 EPRI, 5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.818,75 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 23.681,25 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de la Salut.
Codi: 08000670.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF, 
10 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.432,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.167,90 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08000499.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
6 EPRI, 23 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.753,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.146,35 euros.

Municipi: Badalona.
Denominació: Santíssima Trinitat.
Codi: 08001170.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF, 
37 EPRI, 10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.718,30 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 20.081,70 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Berga.
Denominació: La Salle-Berga.
Codi: 08014644.
Alumnes amb subvenció concedida: 23 
ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.542,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.357,35 euros.
CD: (3).

Municipi: Berga.
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Codi: 08037085.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.095,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.304,60 euros.
CD: (3).

Municipi: Berga.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08014632.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
15 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.200,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.199,10 euros.
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Municipi: Berga.
Denominació: Vedruna-Berga.
Codi: 08014656.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
34 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.728,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.671,60 eu-
ros.

Municipi: Cardona.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 08015545.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
12 EPRI, 10 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.085,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.714,70 euros.

Municipi: Centelles.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08016203.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
10 EPRI, 17 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.974,75 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.525,25 euros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Alegre.
Codi: 08018340.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
26 EPRI, 22 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.065,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.534,90 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Balaguer.
Codi: 08018777.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
42 EPRI, 28 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
1 EPRI, 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.266,00 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 22.734,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Cultura.
Codi: 08018583.
Alumnes amb subvenció concedida: 28 
ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.095,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.304,60 euros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Fax.
Codi: 08018467.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
12 EPRI, 12 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.864,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.335,80 euros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08018871.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
13 EPRI, 21 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI, 
5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.080,25 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.419,75 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: La Florida.
Codi: 08018376.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
35 EPRI, 19 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.723,35 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.376,65 eu-
ros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Lope de Vega.
Codi: 08018273.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
18 EPRI, 9 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.964,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 11.935,35 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Pare Enric d’Ossó.
Codi: 08018315.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
14 EPRI, 22 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.190,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.609,20 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: San Jaime.
Codi: 08019150.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
49 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.044,90 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 22.355,10 eu-
ros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Gervasi.
Codi: 08018391.
Alumnes amb subvenció concedida: 15 EINF, 
31 EPRI, 15 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
2 EPRI, 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.828,85 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 20.271,15 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Jaume de la FEP.
Codi: 08019009.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
48 EPRI, 24 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
3 EPRI.

Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.477,00 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 26.523,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Utmar.
Codi: 08018972.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
16 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
6 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.979,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.820,20 euros.
CD: (3).

Municipi: Manresa.
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Alumnes amb subvenció concedida: 22 EINF, 
53 EPRI, 41 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.115,05 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 36.184,95 eu-
ros.

Municipi: Manresa.
Denominació: Oms i de Prat.
Codi: 08020085.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 EINF, 
22 EPRI, 26 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.391,70 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 17.808,30 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Manresa.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08020140.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
35 EPRI, 39 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
4 EPRI, 9 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.155,45 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 22.544,55 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Navàs.
Denominació: Diocesana.
Codi: 08022276.
Alumnes amb subvenció concedida: 17 
ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 12 
ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.879,35 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.220,65 euros.
CD: (3).

Municipi: Navàs.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08022288.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
10 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.979,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.820,20 euros.
CD: (3).

Municipi: Prats de Lluçanès.
Denominació: Presentació de la Mare de 
Déu.
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Codi: 08023189.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF, 
11 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.864,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.335,80 euros.

Municipi: Sallent.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08024984.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
9 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.316,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.683,50 euros.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 08025174.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF, 
14 EPRI, 8 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.411,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.988,10 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Denominació: Túrbula.
Codi: 08025137.
Alumnes amb subvenció concedida: 13 EINF, 
16 EPRI, 14 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 6 EINF, 
8 EPRI, 11 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.959,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.640,40 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08028552.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
3 EPRI, 14 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
1 EPRI, 8 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.537,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.062,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Català Comercial.
Codi: 08032051.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 994,95 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 1.705,05 euros.
CD: (3).

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Fuster.
Codi: 08027730.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EPRI, 
8 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.432,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.167,90 euros.
CD: (3).

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Manent Rambla.
Codi: 08027766.
Alumnes amb subvenció concedida: 13 EPRI, 
20 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2008: 5.085,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.714,70 euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08027729.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF, 
16 EPRI, 25 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.849,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.450,95 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: Verge de les Neus.
Codi: 08027560.
Alumnes amb subvenció concedida: 13 EINF, 
37 EPRI, 39 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.366,45 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 26.333,55 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Santpedor.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Codi: 08036305.
Alumnes amb subvenció concedida: 26 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.748,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.851,40 euros.

Municipi: Súria.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08029258.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
6 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.316,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.683,50 euros.

Municipi: Taradell.
Denominació: Sant Genís-Santa Agnès.
Codi: 08029313.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
14 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.979,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.820,20 euros.
CD: (3).

Municipi: Tona.
Denominació: Vedruna-Tona.
Codi: 08030431.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF, 
19 EPRI, 15 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.406,85 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.693,15 eu-
ros.

Municipi: Torelló.
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08030546.
Alumnes amb subvenció concedida: 17 EINF, 
25 EPRI, 30 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
12.602,70 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 21.597,30 eu-
ros.

Municipi: Vic.
Denominació: L’Estel.
Codi: 08015201.
Alumnes amb subvenció concedida: 23 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 7 EE.

Subvenció setembre/desembre 2008: 5.085,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.714,70 euros.
CD: (3).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: El Carme.
Codi: 08031381.
Alumnes amb subvenció concedida: 21 EINF, 
29 EPRI, 32 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.592,60 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 25.007,40 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Montagut.
Codi: 08031356.
Alumnes amb subvenció concedida: 16 EINF, 
7 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.085,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.714,70 euros.

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08031371.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
20 EPRI, 29 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI, 
1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.733,45 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.966,55 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Vilafranca del Penedès.
Denominació: Sant Ramon de Penyafort.
Codi: 08031401.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EINF, 
18 EPRI, 25 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.723,35 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.376,65 eu-
ros.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Divina Providència.
Codi: 08031599.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
4 EPRI, 10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.874,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.925,70 euros.
CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: El Cim.
Codi: 08031496.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
9 EPRI, 11 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
5 EPRI, 5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.974,75 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.525,25 euros.
CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Escola Pia de Vilanova i la 
Geltrú.
Codi: 08031538.
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Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
14 EPRI, 9 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
2 EPRI, 3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.301,35 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.798,65 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: La Pau.
Codi: 08043565.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
13 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.758,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.441,30 euros.
CD: (3).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08031502.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
15 EPRI, 13 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
1 EPRI, 4 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.080,25 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.419,75 eu-
ros.
CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Anglès.
Denominació: Vall dels Àngels.
Codi: 17000147.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
17 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.969,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.230,30 eu-
ros.

Municipi: Arbúcies.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17000184.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
26 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.738,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.261,50 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Banyoles.
Denominació: Casa Nostra.
Codi: 17000299.
Alumnes amb subvenció concedida: 19 EPRI, 
16 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.969,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.230,30 eu-
ros.

Municipi: Blanes.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17000482.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EPRI, 
22 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.537,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.062,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Cassà de la Selva.
Denominació: La Salle de Cassà.
Codi: 17000858.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EINF, 
41 EPRI, 9 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.039,85 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 24.060,15 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Figueres.
Denominació: La Salle.
Codi: 17001191.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
14 EPRI, 33 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.849,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.450,95 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Figueres.
Denominació: Paula Montal.
Codi: 17001206.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 EINF, 
18 EPRI, 21 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.954,55 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.345,45 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Girona.
Denominació: Bell-lloc del Pla.
Codi: 17001590.
Alumnes amb subvenció concedida: 15 EINF, 
22 EPRI, 43 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
12.934,35 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 22.165,65 euros.

Municipi: Girona.
Denominació: Doctor Masmitjà.
Codi: 17001541.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
45 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.055,00 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.945,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Girona.
Denominació: La Salle.
Codi: 17001577.
Alumnes amb subvenció concedida: 76 
ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.401,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.398,20 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Denominació: Les Alzines.
Codi: 17001413.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
17 EPRI, 19 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.964,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 11.935,35 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Denominació: Maristes Girona.
Codi: 17001589.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EINF, 
70 EPRI, 75 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
27.748,05 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 47.551,95 eu-
ros.

Municipi: Girona.
Denominació: Pare Coll.
Codi: 17001565.
Alumnes amb subvenció concedida: 22 EINF, 
66 EPRI, 59 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
1 EPRI, 4 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
25.979,25 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 44.520,75 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Girona.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 17001905.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF, 
18 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF, 
5 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.411,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.988,10 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Girona.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17001553.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
13 EPRI, 26 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.517,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.882,60 eu-
ros.

Municipi: la Bisbal d’Empordà.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17000421.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EINF, 
29 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.391,70 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 17.808,30 eu-
ros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Prats de la Carrera.
Codi: 17002508.
Alumnes amb subvenció concedida: 31 
ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.427,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.872,95 euros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Sant Jordi.
Codi: 17002521.
Alumnes amb subvenció concedida: 15 EINF, 
35 EPRI, 20 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.266,00 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 22.734,00 eu-
ros.

Municipi: Palafrugell.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002511.
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Alumnes amb subvenció concedida: 28 EINF, 
74 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
22.552,20 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 38.647,80 eu-
ros.

Municipi: Palamós.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002594.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
25 EPRI, 13 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.954,55 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.345,45 eu-
ros.

Municipi: Ripoll.
Denominació: Santa Maria de Ripoll.
Codi: 17003011.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
13 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.758,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.441,30 euros.

Municipi: Ripoll.
Denominació: Vedruna.
Codi: 17003021.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
23 EPRI, 19 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI, 
1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.396,75 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.103,25 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Salt.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 17003197.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
26 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.738,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.261,50 euros.

Municipi: Salt.
Denominació: Pompeu Fabra.
Codi: 17003161.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EINF, 
17 EPRI, 12 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.180,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.019,30 eu-
ros.

Municipi: Salt.
Denominació: Vilagran.
Codi: 17003185.
Alumnes amb subvenció concedida: 13 EINF, 
14 EPRI, 14 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.517,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.882,60 eu-
ros.

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17003291.
Alumnes amb subvenció concedida: 21 EINF, 
21 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.286,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.913,80 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 17003288.
Alumnes amb subvenció concedida: 22 EPRI, 
38 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.065,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.534,90 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Denominació: Les Cent Fonts.
Codi: 17006642.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 
EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.653,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.546,80 euros.

Municipi: Sant Hilari Sacalm.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 17003446.
Alumnes amb subvenció concedida: 24 EPRI, 
10 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.411,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.988,10 eu-
ros.

Municipi: Santa Coloma de Farners.
Denominació: La Salle.
Codi: 17003653.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
19 EPRI, 14 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.959,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.640,40 eu-
ros.

Municipi: Sarrià de Ter.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 17004700.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 6 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.547,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 2.652,30 euros.
CD: (3).

Municipi: Torroella de Montgrí.
Denominació: Sant Gabriel.
Codi: 17003896.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EINF, 
23 EPRI, 24 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.833,90 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.566,10 eu-
ros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Agramunt.
Denominació: Mare de Déu del Socós.
Codi: 25000080.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
9 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.874,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.925,70 euros.

Municipi: Balaguer.
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Codi: 25000811.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 EINF, 
25 EPRI, 19 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EPRI, 
4 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.281,15 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 17.618,85 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Balaguer.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
Alumnes amb subvenció concedida: 24 EINF, 
43 EPRI, 43 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
19.567,35 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 33.532,65 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Bellpuig.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 25001023.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
19 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.527,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.472,50 euros.

Municipi: la Seu d’Urgell.
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
17 EPRI, 7 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
3 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.416,95 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.283,05 euros.
CD: (3).

Municipi: les Borges Blanques.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 25001151.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
13 EPRI, 30 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.959,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.640,40 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Denominació: L’Anunciata.
Codi: 25002222.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF, 
24 EPRI, 17 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.733,45 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.966,55 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Les Heures.
Codi: 25002775.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 773,85 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 1.326,15 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF, 
17 EPRI, 18 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.296,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.503,70 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Sagrada Família.
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Codi: 25002431.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EINF, 
24 EPRI, 10 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.507,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.292,70 eu-
ros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Sant Jaume.
Codi: 25002623.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF, 
9 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.211,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.789,00 euros.

Municipi: Lleida.
Denominació: Santa Anna.
Codi: 25002234.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
24 EPRI, 20 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.507,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.292,70 eu-
ros.

Municipi: Mollerussa.
Denominació: El Carme.
Codi: 25003196.
Alumnes amb subvenció concedida: 41 EINF, 
97 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
30.511,80 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 52.288,20 euros.

Municipi: Mollerussa.
Denominació: La Salle.
Codi: 25003184.
Alumnes amb subvenció concedida: 22 
ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 10 
ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.432,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.167,90 euros.
CD: (3).

Municipi: Solsona.
Denominació: Arrels II.
Codi: 25004309.
Alumnes amb subvenció concedida: 24 
ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.653,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.546,80 euros.

Municipi: Tàrrega.
Denominació: Escola Pia de Tàrrega.
Codi: 25004474.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
13 EPRI, 20 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI, 
1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.969,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.230,30 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Tremp.
Denominació: María Inmaculada.
Codi: 25004802.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF, 
11 EPRI, 7 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.427,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.872,95 euros.

SERVEIS TERRITORIALS:  
MARESME-VALLèS ORIENTAL.

Municipi: Calella.
Denominació: Escola Pia de Calella.
Codi: 08015120.
Alumnes amb subvenció concedida: 31 EINF, 
70 EPRI, 34 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 16 EINF, 
10 EPRI, 11 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
26.089,80 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 44.710,20 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Calella.
Denominació: Freta.
Codi: 08035787.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EINF, 
40 EPRI, 18 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.929,30 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 23.870,70 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Canet de Mar.
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08015296.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
18 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
5 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.643,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.956,90 euros.
CD: (3).

Municipi: Canet de Mar.
Denominació: Yglesias.
Codi: 08015272.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
17 EPRI, 8 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.748,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.851,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Granollers.
Denominació: Cervetó.
Codi: 08017773.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
19 EPRI, 7 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.638,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.661,95 euros.
CD: (3).

Municipi: Granollers.
Denominació: Educem.
Codi: 08017840.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
23 EPRI, 10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
6 EPRI, 3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.959,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.640,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Granollers.
Denominació: Escola Pia de Granollers.

Codi: 08017785.
Alumnes amb subvenció concedida: 15 EINF, 
36 EPRI, 26 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.150,40 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 24.249,60 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Granollers.
Denominació: Jardí.
Codi: 08017797.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EINF, 
20 EPRI, 15 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
1 EPRI, 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.175,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.724,35 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Granollers.
Denominació: L’Estel.
Codi: 08017815.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
21 EPRI, 9 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
1 EPRI, 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.406,85 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.693,15 euros.
CD: (3).

Municipi: Granollers.
Denominació: Maria Anna Mogas.
Codi: 08017827.
Alumnes amb subvenció concedida: 23 EINF, 
35 EPRI, 27 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
1 EPRI, 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.808,65 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 27.091,35 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Malgrat de Mar.
Denominació: Fonlladosa.
Codi: 08019897.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
10 EPRI, 3 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.427,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.872,95 euros.
CD: (3).

Municipi: Malgrat de Mar.
Denominació: Vedruna.
Codi: 08019915.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
9 EPRI, 8 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.200,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.199,10 euros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Balmes.
Codi: 08021016.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 EINF, 
30 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
1 EPRI.
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Subvenció setembre/desembre 2008: 9.286,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.913,80 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08021119.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF, 
27 EPRI, 26 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
3 EPRI, 6 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.276,10 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 19.323,90 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Divina Providència.
Codi: 08021235.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
14 EPRI, 15 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
2 EPRI, 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.859,15 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.040,85 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: El Turó.
Codi: 08021193.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
18 EPRI, 18 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI, 
1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.180,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.019,30 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Escola Pia de Mataró.
Codi: 08021107.
Alumnes amb subvenció concedida: 21 EINF, 
36 EPRI, 35 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 15 EINF, 
2 EPRI, 6 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.471,95 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 28.228,05 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Freta.
Codi: 08034141.
Alumnes amb subvenció concedida: 17 
ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.879,35 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.220,65 euros.

Municipi: Mataró.
Denominació: Gem.
Codi: 08021168.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EINF, 
39 EPRI, 23 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
3 EPRI, 4 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.145,35 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 25.954,65 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: L’Arboç.
Codi: 08034308.
Alumnes amb subvenció concedida: 16 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.537,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.062,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Mare de Déu de Lourdes.
Codi: 08021065.
Alumnes amb subvenció concedida: 13 EINF, 
17 EPRI, 18 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 7 EINF, 
7 EPRI, 5 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.622,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.777,10 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021028.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
20 EPRI, 20 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
4 EPRI, 3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.622,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.777,10 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Sant Antoni de Pàdua.
Codi: 08021089.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EINF, 
39 EPRI, 36 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 11 EINF, 
3 EPRI, 10 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.698,10 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 26.901,90 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08021181.
Alumnes amb subvenció concedida: 20 EINF, 
26 EPRI, 7 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
9 EPRI, 8 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.944,45 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.755,55 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Sol-Ixent.
Codi: 08035374.
Alumnes amb subvenció concedida: 11 EINF, 
26 EPRI, 26 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI, 
2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.055,00 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.945,00 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Mataró.
Denominació: Valldemia.
Codi: 08021144.

Alumnes amb subvenció concedida: 17 EINF, 
41 EPRI, 25 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 10 EINF, 
3 EPRI, 7 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.587,55 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 26.712,45 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Pineda de Mar.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08022811.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
32 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
3 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.286,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.913,80 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Premià de Mar.
Denominació: Assís.
Codi: 08023244.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
16 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.422,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.578,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Premià de Mar.
Denominació: El Pilar.
Codi: 08023323.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
15 EPRI, 4 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
2 EPRI, 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.422,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.578,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Premià de Mar.
Denominació: La Salle.
Codi: 08023256.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
12 EPRI, 10 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 11 EINF, 
2 EPRI, 6 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.085,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.714,70 euros.
CD: (3).

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08025769.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
13 EPRI, 12 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF, 
3 EPRI, 3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.643,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.956,90 euros.
CD: (3).

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: L’Avet Roig.
Codi: 08032622.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
14 EPRI, 7 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
4 EPRI, 1 ESO.
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Subvenció setembre/desembre 2008: 5.638,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.661,95 euros.
CD: (3).

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: Pascual.
Codi: 08025757.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 884,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 1.515,60 euros.

Municipi: Sant Feliu de Codines.
Denominació: Immaculat Cor de Maria.
Codi: 08026181.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
10 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.874,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.925,70 euros.
CD: (3).

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: la Selva del Camp.
Denominació: Sant Rafael.
Codi: 43003112.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF, 
9 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.211,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.789,00 euros.
CD: (3).

Municipi: Reus.
Denominació: La Presentació.
Codi: 43002338.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
19 EPRI, 11 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.859,15 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.040,85 eu-
ros.

Municipi: Reus.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 43002442.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
25 EPRI, 16 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.507,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.292,70 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Santa Coloma de Queralt.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003021.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 
EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.095,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.304,60 euros.
CD: (3).

Municipi: Tarragona.
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
13 EPRI, 19 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
3 EPRI, 5 ESO.

Subvenció setembre/desembre 2008: 6.080,25 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.419,75 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Tarragona.
Denominació: La Muntanyeta.
Codi: 43005731.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 14 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.105,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 1.894,50 euros.
CD: (3).

Municipi: Tarragona.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
25 EPRI, 17 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.849,05 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.450,95 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Tarragona.
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Codi: 43003525.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
23 EPRI, 17 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.070,15 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.829,85 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Tarragona.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 43003550.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
15 EPRI, 7 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.859,15 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.040,85 eu-
ros.

Municipi: Tarragona.
Denominació: Solc.
Codi: 43006162.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.095,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.304,60 euros.

Municipi: Valls.
Denominació: Claret.
Codi: 43004581.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
14 EPRI, 21 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.522,45 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 11.177,55 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 43004554.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
25 EPRI, 23 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.396,75 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.103,25 eu-
ros.

Municipi: Valls.
Denominació: Mare de Déu del Lledó.
Codi: 43004591.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
12 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.316,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.683,50 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE.

Municipi: Tortosa.
Denominació: Nuestra Señora de la Conso-
lación.
Codi: 43004311.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF, 
23 EPRI, 14 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.180,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.019,30 eu-
ros.

Municipi: Tortosa.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
12 EPRI, 25 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.522,45 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 11.177,55 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Tortosa.
Denominació: Teresià.
Codi: 43004372.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
12 EPRI, 22 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.748,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.851,40 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL.

Municipi: Ripollet.
Denominació: San Juan de la Cruz.
Codi: 08023487.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
7 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.211,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.789,00 euros.

Municipi: Rubí.
Denominació: Jaime Balmes I.
Codi: 08023797.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF, 
17 EPRI, 15 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.964,65 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 11.935,35 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Rubí.
Denominació: Maristes Rubí.
Codi: 08023724.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
20 EPRI, 30 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.507,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.292,70 eu-
ros.
CD: (3).
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Municipi: Rubí.
Denominació: Nuestra Señora de Mont-
serrat.
Codi: 08023761.
Alumnes amb subvenció concedida: 6 EINF, 
24 EPRI, 38 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.833,90 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 18.566,10 eu-
ros.

Municipi: Rubí.
Denominació: Politécnico.
Codi: 08023712.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
19 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.643,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.956,90 euros.
CD: (3).

Municipi: Rubí.
Denominació: Ribas.
Codi: 08023751.
Alumnes amb subvenció concedida: 8 EINF, 
12 EPRI, 14 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.969,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.230,30 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Sabadell.
Denominació: La Immaculada.
Codi: 08024248.
Alumnes amb subvenció concedida: 1 EINF, 
11 EPRI, 3 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
3 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.984,85 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 5.115,15 euros.
CD: (3).

Municipi: Sabadell.
Denominació: Xalest.
Codi: 08046396.
Alumnes amb subvenció concedida: 24 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.306,40 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 9.093,60 euros.

Municipi: Sabadell.
Denominació: Xaloc.
Codi: 08032531.
Alumnes amb subvenció concedida: 18 EE.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.979,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.820,20 euros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Airina.
Codi: 08029601.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
13 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.537,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.062,40 euros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Andersen.
Codi: 08029908.

Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
11 EPRI, 13 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.532,55 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 7.767,45 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Cingle.
Codi: 08032075.
Alumnes amb subvenció concedida: 14 
ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 1.547,70 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 2.652,30 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Crespinell.
Codi: 08037097.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.653,20 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.546,80 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Cultura Pràctica.
Codi: 08030017.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
23 EPRI, 35 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.838,95 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 16.861,05 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Delta.
Codi: 08029556.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
11 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.537,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 6.062,40 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Egara.
Codi: 08030078.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
24 EPRI, 27 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.281,15 euros.
Subvenció gener/juny 2009: 17.618,85 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: El Cim.
Codi: 08029660.
Alumnes amb subvenció concedida: 5 EINF, 
21 EPRI, 26 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.622,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.777,10 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Goya.
Codi: 08029738.
Alumnes amb subvenció concedida: 3 EINF, 
12 EPRI, 42 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.959,60 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.640,40 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Joaquina de Vedruna.
Codi: 08029611.

Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
17 EPRI, 26 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.622,90 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 14.777,10 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: L’Heura.
Codi: 08034801.
Alumnes amb subvenció concedida: 35 EE.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.738,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 13.261,50 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Lumen.
Codi: 08029921.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
9 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.432,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 4.167,90 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 08029672.
Alumnes amb subvenció concedida: 9 EINF, 
21 EPRI, 21 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.954,55 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.345,45 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Maria Auxiliadora.
Codi: 08029775.
Alumnes amb subvenció concedida: 12 EINF, 
33 EPRI.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.949,50 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 17.050,50 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Martí.
Codi: 08029751.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EPRI, 
39 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI, 
2 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.859,15 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.040,85 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Petit Estel-la Nova.
Codi: 08030054.
Alumnes amb subvenció concedida: 4 EINF, 
10 EPRI, 28 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.190,80 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 10.609,20 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Ramon Pont.
Codi: 08030091.
Alumnes amb subvenció concedida: 10 EINF, 
31 EPRI, 23 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.607,75 euros.
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Subvenció gener/juny 2009: 19.892,25 eu-
ros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.
Codi: 08029881.
Alumnes amb subvenció concedida: 7 EINF, 
13 EPRI, 27 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
2 EPRI, 4 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.406,85 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 12.693,15 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: San José de Calasanz.
Codi: 08029581.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
21 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.085,30 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 8.714,70 euros.

Municipi: Terrassa.
Denominació: Sant Domènec Savio.
Codi: 08029763.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
14 EPRI, 50 ESO.
Alumnes amb subvenció denegada: 6 ESO.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.065,10 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 15.534,90 eu-
ros.
CD: (3).

Municipi: Terrassa.
Denominació: Santa Teresa de Jesús.
Codi: 08029805.
Alumnes amb subvenció concedida: 2 EINF, 
8 EPRI.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.211,00 
euros.
Subvenció gener/juny 2009: 3.789,00 euros.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT-ANOIA.

Municipi: el Prat de Llobregat.
Denominació: La Seda de Barcelona.
Codi: 08022987.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
5 EPRI, 4 ESO.
CD: (1).

Municipi: Igualada.
Denominació: Escola Pia d’Igualada.
Codi: 08019502.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
12 ESO.
CD: (2).

Municipi: Igualada.
Denominació: Maristes Igualada.
Codi: 08019541.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
10 EPRI, 14 ESO.
CD: (1).

Municipi: Igualada.
Denominació: Mowgli.
Codi: 08019617.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
7 EPRI.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Madres Concepcionistas de la 
Enseñanza.
Codi: 08004900.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
11 EPRI, 11 ESO.
CD: (1).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08007494.
Alumnes amb subvenció denegada: 7 EPRI, 
10 ESO.
CD: (1).

Municipi: Barcelona.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08006970.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF, 
12 EPRI, 17 ESO.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II 
(COMARQUES).

Municipi: Badalona.
Denominació: Laietània.
Codi: 08001297.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
3 EPRI, 6 ESO.
CD: (1).

Municipi: Badalona.
Denominació: Mare de Déu de la Mercè.
Codi: 08001285.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
15 EPRI.
CD: (1).

Municipi: Badalona.
Denominació: Maria Ward.
Codi: 08001066.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
19 EPRI, 5 ESO.
CD: (2).

Municipi: Badalona.
Denominació: Nen Jesús de Praga.
Codi: 08000578.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EPRI, 
2 ESO.
CD: (1).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Azorín.
Codi: 08018339.
Alumnes amb subvenció denegada: 6 EINF, 
13 EPRI.
CD: (2).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Casal dels Àngels.
Codi: 08018352.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF, 
11 EPRI, 23 ESO.
CD: (2).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Sant Josep Obrer.
Codi: 08018601.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
19 EPRI, 13 ESO.
CD: (1).

Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Denominació: Amor de Déu.
Codi: 08025186.

Alumnes amb subvenció denegada: 9 EINF, 
23 EPRI, 10 ESO.
CD: (2).

Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Denominació: Paidos.
Codi: 08026427.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF, 
5 EPRI, 3 ESO.
CD: (1).

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Denominació: El Carme.
Codi: 08027353.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF, 
7 EPRI.
CD: (1).

Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: Sant Bonaventura.
Codi: 08031526.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
10 EPRI, 5 ESO.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Guissona.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 25001771.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
4 EPRI.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS:  
MARESME-VALLèS ORIENTAL.

Municipi: Arenys de Mar.
Denominació: La Presentació.
Codi: 08000131.
Alumnes amb subvenció denegada: 7 EINF, 
14 EPRI, 10 ESO.
CD: (2).

Municipi: Caldes de Montbui.
Denominació: Escola Pia de Caldes de 
Montbui.
Codi: 08015041.
Alumnes amb subvenció denegada: 15 EINF, 
35 EPRI.
CD: (2).

Municipi: el Masnou.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08020759.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
10 EPRI, 3 ESO.
CD: (2).

Municipi: Llinars del Vallès.
Denominació: Ginebró.
Codi: 08045161.
Alumnes amb subvenció denegada: 7 EINF, 
13 EPRI, 6 ESO.
CD: (1).

Municipi: Mollet del Vallès.
Denominació: Mollet.
Codi: 08021557.
Alumnes amb subvenció denegada: 1 EINF, 
7 EPRI, 14 ESO.
CD: (2).

Municipi: Sant Celoni.
Denominació: La Salle Sant Celoni.
Codi: 08025745.
Alumnes amb subvenció denegada: 9 EINF, 
12 EPRI, 16 ESO.
CD: (2).
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SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: el Vendrell.
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43004761.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
8 EPRI, 4 ESO.
CD: (1).

Municipi: Tarragona.
Denominació: El Carme.
Codi: 43003501.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF, 
8 EPRI, 7 ESO.
CD: (1).

Municipi: Tarragona.
Denominació: La Salle Torreforta.
Codi: 43003793.
Alumnes amb subvenció denegada: 5 EINF, 
10 EPRI, 11 ESO.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE.

Municipi: Sant Carles de la Ràpita.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43002958.
Alumnes amb subvenció denegada: 8 EPRI, 
6 ESO.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL.

Municipi: Ripollet.
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08023463.
Alumnes amb subvenció denegada: 3 EINF, 
10 EPRI.
CD: (2).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
Alumnes amb subvenció denegada: 13 EPRI, 
16 ESO.
CD: (1).

Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Denominació: Santa Isabel.
Codi: 08025988.
Alumnes amb subvenció denegada: 2 EINF, 
18 EPRI.
CD: (2).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08028485.
Alumnes amb subvenció denegada: 4 EINF, 
15 EPRI, 15 ESO.
CD: (1).

(08.333.048)

RESOLUCIÓ EDU/3621/2008, de 26 de no-
vembre, per la qual es nomena el senyor Joan 
Miquel Piqué Abadal assessor del conseller en 
matèria de polítiques educatives comparades 
del Departament d’Educació.

Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un Text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública;

Vist el que preveu el Decret 2/2005, d’11 
de gener, sobre el règim jurídic del personal 

eventual de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que 
m’han estat conferides,

Resolc:

Nomenar el senyor Joan Miquel Piqué 
Abadal assessor del conseller en matèria de 
polítiques educatives comparades, amb els 
drets i les obligacions inherents al lloc mentre 
l’ocupi i que s’indiquen tot seguit, amb efectes 
del dia 24 de novembre de 2008.

Funcions:
a) Establir criteris i indicadors d’avaluació 

dels diferents sistemes educatius establerts 
als països de l’entorn europeu.

b) Elaborar els informes que permetin valorar 
la possibilitat de posar en marxa nous ítems 
en el sistema educatiu propi.

c) Potenciar les relacions a nivell institucional 
entre les diferents administracions educatives 
de l’entorn europeu.

d) Gestionar i coordinar les actuacions que 
s’executin en l’àmbit de les directives europees 
en matèria d’educació.

Retribucions: assimilades a les correspo-
nents al grup A de personal funcionari, nivell 
de destinació 26, complement específic de 
23.752,44 euros anuals (amb jornada de 
dedicació especial).

Barcelona, 26 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.331.032)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2008, de 
la Direcció General de l’Educació Bàsica i el 
Batxillerat, per la qual s'aproven les instruccions 
per al tancament dels llibres de qualificacions 
de batxillerat.

La disposició transitòria del Decret 142/2008, 
de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 
5183, de 29 de juliol de 2008), determina 
que els llibres de qualificacions de batxillerat 
tenen els efectes d’acreditació que estableix 
la legislació vigent fins a la finalització del curs 
2007-2008 i que cal tancar-los mitjançant la 
diligència oportuna, així com les actuacions 
que cal fer quan el llibre de qualificacions 
de batxillerat tingui continuïtat en l’historial 
acadèmic. 

El Departament d’Educació ha d’establir 
la corresponent ordenació de l’avaluació del 
batxillerat que, pel que fa a documentació 
acadèmica, ha de tenir en compte la disposició 
addicional primera del Reial decret 1467/2007, 
de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’es-
tructura del batxillerat i se’n fixen els seus 
ensenyaments mínims.

En virtut de les atribucions conferides per 
l'article 16 de la Llei 13/1989, de 15 de-
sembre, d'organització, procediment i règim 
jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions per al tancament 
dels llibres de qualificacions de batxillerat en els 
termes establerts en aquesta Resolució.

2. Donar publicitat de les instruccions per 
al tancament dels llibres de qualificacions 
de batxillerat al web del Departament (www.
gencat.cat/educacio).

3. Que els directors i directores donin a 
conèixer el contingut de les instruccions als 
diferents sectors de la comunitat escolar.

Barcelona, 2 de desembre de 2008

Jaume Graells Veguin
Director general

INSTRUCCIONS
per al tancament dels llibres de qualificacions 
de batxillerat

1. Avaluació en el batxillerat
Els aspectes bàsics de l’avaluació de 

batxillerat s’establiran mitjançant una ordre, 
en la qual es determinaran el procediment i 
els documents i requisits formals del procés 
d'avaluació i diversos aspectes organitza-
tius del batxillerat i la seva adaptació a les 
particularitats del batxillerat a distància i del 
batxillerat nocturn, actualment en tramitació. 
Les Instruccions per a l'organització i el 
funcionament dels centres, curs 2008-2009, 
recullen els aspectes principals de l’avaluació 
per a aquest curs.

2. Historial acadèmic i llibre d'escolaritat 
El Departament d’Educació establirà els 

models normalitzats dels documents oficials 
d'avaluació del batxillerat següents:

- actes de qualificacions finals
- actes de qualificacions extraordinàries
- expedient acadèmic
- historial acadèmic
- informe personal per trasllat (si s’escau)
A més dels documents anteriors, seran 

obligatoris (amb el format que decideixi cada 
centre) els següents:

- actes de les sessions d’avaluació no 
finals

- full de seguiment acadèmic
- butlletins de qualificacions 
A partir del curs 2008-2009, l’historial aca-

dèmic substitueix el llibre de qualificacions. 
L’historial acadèmic, en el qual han de constar 
la sèrie i el número del llibre de qualificacions, 
serà el document acadèmic amb valor acre-
ditatiu dels estudis fets per l’alumnat. Conse-
güentment, les dades de l’historial també han 
de constar en l’expedient acadèmic.

Els llibres de qualificacions actuals són vi-
gents fins a la finalització del curs 2007-2008, 
moment a partir del qual els centres educatius 
els han de tancar mitjançant la corresponent 
diligència que consta en l’annex d’aquestes 
instruccions.

Per al tancament dels llibres de qualificacions 
cal tenir en compte el següent:

a) La data que ha de constar en la diligència 
de tancament és la del dia en què es faci la 
diligència, la qual no pot ser anterior a la data 
de publicació d'aquestes instruccions.

b) Les pàgines no emplenades s’han de 
ratllar per tal de deixar-les inutilitzades.
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c) El llibre de qualificacions, degudament 
tancat, s'ha d'adjuntar, en el seu moment, a 
l'historial acadèmic de l'alumne/a.

Els centres educatius han de formalitzar 
el tancament dels llibres de qualificacions de 
l’alumnat que en el moment de la publicació 
d’aquestes instruccions estigui matriculat en 
el centre, encara que en el curs 2007-2008 
estigués cursant els estudis de batxillerat en 
un altre centre.

Si, durant el curs 2008-2009 i abans de 
disposar dels nous models de documentació, 
un alumne/a s'ha de traslladar de centre, el 
centre de procedència haurà de trametre al 
centre de destinació el llibre de qualificacions 
degudament tancat, l'informe individual d'ava-
luació i la còpia de l'expedient acadèmic (es 

tracta del mateix procediment que se segueix 
en l’actualitat, amb l'única diferència que el llibre 
de qualificacions ha d’estar tancat).

Quan es disposi dels nous models de 
documentació, els llibres de qualificacions (ja 
tancats) passaran a formar part de l’historial 
acadèmic de l’alumnat. 

ANNEX

Model de diligència de tancament del llibre 
de qualificacions

(cal incloure’l a la pàg. 26 OBSERVACIONS).

Aquest llibre de qualificacions queda tancat 
en compliment del que estableix la disposició 
transitòria del Decret 142/2008, de 15 de 

juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat. Les dades corresponents al curs 
2008-2009 i posteriors queden recollides a 
l’historial acadèmic de l’alumne/a.

................................................, ................... 

d...................................  de 2008

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a

(segell del centre docent)

Signat: .....................................

Signat: .....................................


