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ORDRE EDU/543/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s’estableixen els criteris que per-
meten al professorat especialista impartir les 
assignatures optatives en els ensenyaments de 
grau professional de dansa i música.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, estableix, pel que fa a als ense
nyaments artístics, en l’article 96.3, que, de 
forma excepcional, i per a determinades ma
tèries, es poden incorporar com a professors 
especialistes, atenent la seva qualificació i les 
necessitats del sistema educatiu, professionals, 

no necessàriament titulats, que exerceixin la 
seva activitat en l’àmbit laboral.

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 25/20008, 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 consellera 
d’Educació per a determinar, mitjançant una 
Ordre, les assignatures optatives que poden 
ser impartides per professorat especialista qua
lificat, no necessàriament titulat, que exerceixi 
la seva activitat en l’àmbit laboral.

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.

En virtut d’això, a proposta de la Direc
ció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats i d’acord amb el 
dictamen emès per la Comissió Jurídica 
Assessora,

Ordeno:

Article1
Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és establir els 
criteris que permeten al professorat especia
lista impartir les assignatures optatives en els 
ensenyaments de grau professional de dansa 
i de música.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre és aplicable als centres 
públics i als centres privats autoritzats a 
impartir els ensenyaments de dansa de grau 
professional o els ensenyaments de música 
de grau professional.

Article 3
Professorat especialista

3.1 Professorat especialista és el/la pro
fessional qualificat/ada, no necessàriament 
titulat/ada, que exerceix la seva activitat en 
l’àmbit laboral.

3.2 Ha de reunir els dos requisits se
güents:

a) Disposar de la competència adequada a 
l’assignatura o assignatures a impartir.

b) Exercir la seva activitat en l’àmbit la
boral.

Article 4
Comprovació dels requisits

La comprovació del requisits del professorat 
especialista correspon a qui pretengui la seva 
contractació.

Article 5
Àmbit d’atribució docent

Pot atribuirse al professorat especialista la 
impartició d’assignatures dins dels següents 
límits:
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a) En els cursos del primer al quart, 
ambdós inclosos, pot impartir assignatures 
optatives que no suposin més del 50 per 
cent de les hores lectives previstes, en el 
curs corresponent, per a les assignatures 
optatives.

b) En els cursos cinquè i sisè pot impartir 
assignatures optatives que no suposin més del 
75 per cent de les hores lectives previstes, en 
el curs corresponent, per a les assignatures 
optatives.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.325.080)

RESOLUCIÓ EDU/3752/2008, de 2 de de-
sembre, per la qual s’autoritza el cessament 
d’activitats de la llar d’infants privada Ralet-
Ralet, de Vilassar de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
del titular de la llar d’infants RaletRalet, de 
Vilassar de Mar, 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 la 
llar d’infants privada Ralet-Ralet, de Vilassar de 
Mar, les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Vilassar de Mar.
Denominació: RaletRalet.
Codi: 08051975.
Titular: RaletRalet, SCCL.
NIF del titular: F58270596.
El cessament d’activitats té efectes des de 

la fi del curs 20072008.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al 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, previ al recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de re
posició davant l’òrgan que dicta aquest acte 
en el termini d’un mes a comptar de l’ende
mà 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.

Mataró, 2 de desembre de 2008

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

Josep Maria Fernández i Corominas
Director dels Serveis Territorials 
al MaresmeVallès Oriental

(08.325.116)

RESOLUCIÓ EDU/3753/2008, de 3 de de-
sembre, per la qual es convoquen, per a l’any 
2009, diverses proves específiques d’accés als 
ensenyaments de règim especial de tècnic o 
tècnica d’esports de les especialitats d’esports 
de muntanya i escalada, d’esports d’hivern i 
de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius 
d’Era Val d’Aran.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, estableix 
l’ordenació general dels ensenyaments de 
règim especial que condueixen a les titu
lacions oficials de tècnic d’esport i tècnic 
superior d’esport (DOGC núm. 3660, de 
19.6.2002).

El Decret 243/2003, de 8 d’octubre, pel 
qual s’estableixen els currículums i es regulen 
les proves d’accés específiques dels títols de 
tècnic o tècnica d’esport en les especialitats 
dels esports de muntanya i escalada (DOGC 
núm. 3994, de 23.10.2003), exigeix per poder 
accedirhi, a més de la titulació corresponent, 
la superació d’una prova específica.

El Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel 
qual s’estableixen els currículums i es regulen 
les proves d’accés específiques dels títols de 
tècnic o tècnica d’esport en les disciplines 
dels esports d’hivern (DOGC núm. 3764, de 
19.11.2002), exigeix per poder accedirhi, a 
més de la titulació corresponent, la superació 
d’una prova específica.

El Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual 
s’estableixen els currículums i es regulen les 
proves d’accés específiques dels títols de 
tècnic o tècnica d’esport en les especialitats 
de futbol i futbol sala (DOGC núm. 4671, de 
7.7.2006), exigeix per poder accedirhi, a més 
a més de la titulació corresponent, la superació 
d’una prova específica.

El dia 14 de desembre de 2006 es va signar 
l’Acord de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i el Conselh Generau d’Aran, relatiu 
a la gestió dels ensenyaments de tècnic/a 
d’esport i tècnic/a superior d’esport a Era Val 
d’Aran. La clàusula tercera preveu que la Di
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats convocarà les proves 
del territori d’Aran, amb la comunicació prèvia 
del Conselh Generau d’Aran.

Atès que la superació de les proves espe
cífiques d’accés és un requisit per accedir a 
aquests ensenyaments, i que correspon al 
Departament d’Educació, regularne l’aplicació 
i la inspecció,

Resolc:

—1 Convocatòria
1.1 Convocar les proves específiques 

d’accés al primer nivell d’excursionisme i al 
segon nivell de muntanya mitjana, d’escalada, 
de descens de barrancs i d’alta muntanya del 
grau mitjà dels ensenyaments de règim especial 
de tècnic o tècnica d’esport en les especialitats 
dels esports de muntanya i escalada.

1.2 Convocar les proves específiques d’ac
cés al primer nivell d’esquí alpí, surf de neu i 
esquí de fons del grau mitjà dels ensenyaments 
de règim especial de tècnic o tècnica d’esport 
en les especialitats dels esports d’hivern.

1.3 Convocar la prova específica d’accés 
al primer nivell de futbol del grau mitjà dels 
ensenyaments de règim especial de tècnic o 
tècnica d’esport en l’especialitat de futbol.

—2 Objectiu
L’objectiu d’aquestes proves és demostrar 

que les persones aspirants posseeixen la 
condició física i les destreses específiques per 
poder cursar amb aprofitament els ensenya
ments a què volen accedir.

—3 Centre que organitza les proves
Les proves les organitza el centre Centre 

Públic de Tècnics Esportius d’era Val d’Aran, 
les dades del qual s’especifiquen a l’annex 1 
d’aquesta Resolució.

—4 Calendari de realització de les proves
4.1 Les proves específiques d’accés al 

primer nivell d’excursionisme, al segon nivell 
de muntanya mitjana, d’escalada, i de descens 
de barrancs es desenvoluparan entre els dies 
9 i 23 de març de 2009 i entre els dies 9 i 22 
de setembre de 2009.

La prova específica d’accés al segon nivell 
d’alta muntanya es desenvoluparà entre els 
dies 9 i 23 de març de 2009.

4.2 Les proves específiques d’accés de 
les especialitats d’esports d’hivern es desen
voluparan entre els dies 16 i 31 de març 2009 
i entre els dies 14 de desembre de 2009 i 15 
de gener de 2010.

4.3 La prova específica d’accés de l’es
pecialitat de futbol es desenvoluparà entre els 
dies 17 i 29 de setembre de 2009.

4.4 Totes les proves convocades es podran 
dur a terme en una o més jornades, segons el 
nombre de persones aspirants inscrites i les 
condicions meteorològiques.

4.5 El lloc i el calendari de presentació i 
realització de les proves es publicarà durant el 
període d’inscripció a la pàgina web del Con
selh Generau d’Aran: http://www.conselharan.
org, i al tauler d’anuncis i a la pàgina web del 
centre organitzador http://www.eteva.org.

4.6 Les comissions avaluadores corres
ponents determinaran els llocs i els aspectes 
organitzatius per la realització de les proves 
i podran modificar els temps de referència i 
canviar l’emplaçament de la prova en funció 
de les condicions meteorològiques i l’estat 
del terreny.

4.7 En el cas que les condicions me
teorològiques o les condicions del terreny 
no garanteixin la correcta realització de les 
proves o l’assoliment dels objectius previs
tos, les comissions avaluadores podran, amb 
l’autorització prèvia de la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats, establir un nou calendari de 
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realització de les proves. El nou calendari es 
publicarà a la pàgina web del Conselh Gene
rau d’Aran: http://www.conselharan.org, i al 
tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre 
organitzador http://www.eteva.org.

—5 Inscripció a les proves
5.1 La inscripció a les proves per al pri

mer nivell d’excursionisme, segon nivell de 
muntanya mitjana, d’escalada i de descens 
de barrancs es realitzarà entre els dies 9 de 
febrer i 27 de febrer de 2009, ambdós inclosos, 
i entre els dies 10 d’agost i 2 de setembre de 
2009, ambdós inclosos.

La inscripció a la prova per al segon nivell 
d’alta muntanya es realitzarà entre els dies 9 
de febrer i 27 de febrer de 2009.

5.2 La inscripció a les proves per a les 
especialitats d’esports d’hivern es realitzarà 
entre els dies 20 de febrer i 6 de març de 
2009 ambdós inclosos i entre els dies 20 de 
novembre i 7 de desembre de 2009, ambdós 
inclosos.

5.3 La inscripció a la prova per a l’espe
cialitat de futbol es realitzarà entre els dies 21 
d’agost i 9 de setembre de 2009, ambdós 
inclosos.

5.4 Els impresos de sol·licitud estaran 
disponibles al centre organitzador.

5.5 La sol·licitud d’inscripció, que haurà 
de contenir les dades especificades a l’annex 
2 d’aquesta Resolució, s’ha de presentar, 
juntament amb una còpia del document 
nacional d’identitat o document equivalent 
d’identificació, al centre organitzador, en el 
període d’inscripció establert.

5.6 El centre, a la vista de la documen
tació presentada, farà pública al seu tauler 
d’anuncis i a la pàgina web, en el primer dia 
hàbil posterior a la data de finalització de la 
inscripció, la relació de persones aspirants 
admeses i excloses, indicant els motius 
d’exclusió.

5.7 En cas que el motiu d’exclusió sigui la 
manca d’algun document preceptiu, l’interes
sat/ada podrà presentar els documents que hi 
manquin durant els tres dies hàbils següents 
a la data de publicació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos. En cas que no ho faci, 
s’entendrà que desisteix de la sol·licitud de 
realització de la prova.

5.8 La relació definitiva de persones aspi
rants admeses i excloses es farà pública, un 
dia després de la finalització del període de 
presentació de documentació, a la pàgina web 
i al tauler d’anuncis del centre organitzador.

—6 Proves d’accés de caràcter específic 
adaptades a les persones que acreditin dis-
capacitats

6.1 Les persones amb discapacitats 
que requereixin d’una adaptació de la prova 
específica d’accés a les seves limitacions, 
que tinguin la declaració legal de disminució, 
podran sol·licitar l’adaptació de la prova i/o 
els recursos addicionals necessaris per des
envoluparla.

6.2 Les persones aspirants han de pre
sentar la sol·licitud per escrit d’acord amb el 
model que es detalla a l’annex 3 d’aquesta 
Resolució, adreçada a la comissió avaluadora 
de la prova durant el període d’inscripció.

A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare, 
mare o la persona tutora legal, si és menor 
d’edat, cal adjuntar la següent documen
tació:

a) Fotocòpia del document nacional d’iden
titat o document equivalent d’identificació.

b) Documentació justificativa de les causes 
que motiven la petició: certificat del CAD 
(Centre d’Atenció al Disminuït) del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que informi del grau 
de discapacitat reconeguda o document equi
valent, acompanyat, si escau, d’un certificat 
emès per l’organisme acreditat corresponent 
que informi de les característiques de la disca
pacitat o trastorn que pateix l’aspirant.

6.3 La comissió avaluadora de la prova 
determinarà, si escau, les mesures o recur
sos addicionals per a cadascun dels casos, 
i n’informarà la persona interessada. En tot 
cas, les adaptacions que es proposin hauran 
de respectar els aspectes essencials dels 
objectius fixats per a cada una de les proves 
específiques d’accés de les diferents especi
alitats esportives.

—7 Accés dels esportistes d’alt nivell
7.1 D’acord amb el que s’estableix en 

l’article 11 del Decret 169/2002, d’11 de juny, 
pel qual s’estableix l’ordenació general dels 
ensenyaments de règim especial que conduei
xen a les titulacions oficials de tècnic d’esport 
i tècnic superior d’esport, les persones que 
acreditin la condició d’esportista d’alt nivell de 
la mateixa modalitat, disciplina o especialitat 
esportiva i compleixin els requisits de titula
ció, estaran exemptes de realitzar la prova 
específica d’accés. Aquest mateix benefici 
el podran tenir les persones que acreditin la 
condició d’esportista d’alt nivell que figurin a 
les llistes que aprova semestralment la presi
dència del Consell Català de l’Esport, d’acord 
amb l’article 17 del Decret 337/2002, de 3 
de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu 
(DOGC núm. 3787, de 23.12.2002), o els 
òrgans corresponents d’altres comunitats 
autònomes, amb la sol·licitud prèvia a la Di
recció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats.

7.2 Les persones aspirants han de presen
tar la sol·licitud per escrit d’acord amb el model 
que es detalla en la Resolució de 30 de juny de 
2008, per la qual s’aproven les instruccions per 
a l’organització i el funcionament dels centres 
educatius públics d’Educació secundària per 
al curs 20082009, adreçada a la Direcció Ge
neral d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats.

A la sol·licitud signada per l’aspirant, pare, 
mare o la persona tutora legal si és menor 
d’edat, cal adjuntar la següent documen
tació:

a) Fotocòpia del document nacional d’iden
titat o document equivalent d’identificació.

b) Documentació que acrediti la condició 
d’esportista d’alt nivell.

—8 Efectes i validesa de la prova
La superació de les proves específiques 

d’accés que es convoquen en aquesta 
Resolució té una validesa de 18 mesos i 
permet formalitzar la matrícula en qualsevol 
centre autoritzat que ofereixi els ensenyaments 
corresponents, sempre que s’acreditin en el 
moment de realitzar la matrícula els requisits 
següents:

a) Per als ensenyaments de primer nivell:
Títol de graduat en educació secundària 

obligatòria o equivalent, a efectes acadèmics, o 
tenir 17 anys i disposar del certificat de supe
ració de la prova d’accés, de caràcter general, 

a tècnic d’esport i a les formacions esportives 
de nivell 1 o certificat de superació de la prova 
d’accés a un cicle formatiu de grau mitjà de 
formació professional específica.

b) Per als ensenyaments de segon nivell:
Certificat de superació del primer nivell de 

l’especialitat corresponent.

—9 Comissió avaluadora
9.1 La Direcció General d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats desig
narà, per a les proves de cada especialitat, 
les comissions avaluadores, que tindran la 
funció d’organitzarles i desenvoluparles, i 
que estaran formades per:

a) Un/a president/a, que serà un/a fun
cionari/ària del Departament d’Educació, i 
tindrà la funció de garantirne el correcte 
desenvolupament.

b) Un/a secretari/ària, que tindrà la funció 
d’estendre les actes del desenvolupament 
de les proves i certificar que s’ajusten al que 
estableix aquesta Resolució.

c) Un mínim de tres vocals, que compleixin 
els requisits de titulació o certificació establerts 
en el Decret 243/2003, de 8 d’octubre, en la 
modalitat de muntanya i escalada; el Decret 
281/2002, de 5 de novembre, en la modalitat 
d’esports d’hivern, i en el Decret 281/2006, 
de 4 de juliol, en la modalitat de futbol, que 
tindran la funció de valorar les actuacions de 
les persones aspirants.

9.2 La comissió avaluadora podrà designar 
persones assessores i personal de suport que 
participin en l’organització i el control de les 
proves i puguin aportar informació durant les 
sessions d’avaluació.

9.3 Abans de l’inici de la prova i durant el 
desenvolupament, els membres de la comissió 
avaluadora podran comprovar la identitat de 
les persones aspirants.

9.4 Amb una antelació no inferior a set 
dies, respecte el moment de fer les proves, 
es publicarà la composició específica de 
cadascuna de les comissions avaluadores al 
tauler d’anuncis del centre, als efectes del que 
disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment 
administratiu comú.

9.5 Per regular la indemnització correspo
nent al personal que depèn del Departament 
d’Educació, als tribunals els hi és d’aplicació 
el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indem
nitzacions per raó del servei.

—10 Contingut i qualificació de la prova
10.1 El contingut i els criteris d’avaluació 

de les proves específiques d’accés a les espe
cialitats dels esports de muntanya i escalada, 
es detallen en l’annex 10 del Decret 243/2003, 
de 8 d’octubre, pel qual s’estableixen els cur
rículums i es regulen les proves específiques 
d’accés als títols de tècnic/a d’esport en 
les especialitats dels esports de muntanya i 
escalada.

10.2 El contingut i els criteris d’avaluació 
de les proves d’accés a les especialitats 
d’esports d’hivern es detallen en l’annex 8 
del Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel 
qual s’estableixen els currículums i es regulen 
les proves d’accés específiques dels títols de 
tècnic d’esport en les disciplines dels esports 
d’hivern.

10.3 El contingut i els criteris d’avaluació 
de la prova específica d’accés a l’especialitat 
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de futbol es detallen en l’annex 7 del Decret 
281/2006, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen 
els currículums de tècnic esportiu i tècnic 
esportiu superior en futbol i futbol sala i es 
regulen les proves d’accés específiques a 
aquests ensenyaments.

10.4 En la qualificació final de les proves 
s’utilitzaran els termes “apte” o “apta” i “no 
apte” o “no apta”. Per obtenir la qualificació 
d’apte o apta, les persones aspirants han 
de superar les dues parts que formen la 
prova.

—11 Publicació dels resultats
Cada comissió avaluadora farà pública la 

data de publicació dels resultats provisionals 
de la qualificació, amb una antelació mínima 
de 48 hores, que en tot cas serà anterior a 
l’últim dia de realització de la prova. Els resultats 
definitius de la qualificació, un cop resoltes les 
possibles reclamacions, constaran en una acta 
que es farà pública a la pàgina web i al tauler 
d’anuncis del centre organitzador i, posteri
orment, s’arxivarà a la seu de les comissions 
avaluadores.

—12 Reclamacions
12.1 Les reclamacions contra la quali

ficació dels resultats provisionals s’han de 
presentar, per escrit, al registre del centre on 
s’hagi fet la inscripció a la prova, durant els 
tres dies hàbils següents al de la publicació 
d’aquests resultats. L’endemà del darrer dia 
del termini de presentació de reclamacions, la 
comissió avaluadora es reunirà per examinar
les i resoldreles i al dia hàbil següent publicarà 
el resultat definitiu de la qualificació final de la 
prova. De la reunió, se n’ha d’estendre l’acta 
corresponent.

12.2 Al peu de la llista de publicació 
dels resultats definitius s’indicarà el termini i 
l’òrgan davant del qual es podrà presentar la 
reclamació.

12.3 La persona interessada podrà reiterar 
la seva reclamació davant la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats per escrit, en el termini de deu 
dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació 
dels resultats definitius.

La Direcció General d’Ensenyaments Profes
sionals, Artístics i Especialitzats la resoldrà, amb 
notificació a la persona interessada i enviarà 
còpia al centre organitzador.

—13 Certificació de les proves
Les comissions avaluadores emetran un 

certificat a cada aspirant que hagi obtingut la 
qualificació d’apte o apta, on consti la data 
de publicació de les qualificacions definitives 
de la prova, segons el model que consta a 
l’annex 4 d’aquesta Resolució.

—14 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es realitza la ins

cripció a la prova d’accés conservarà, durant 
un període de tres mesos, la documentació 
generada durant la realització de tot el proce
diment. Les actes de qualificació s’arxivaran 
al centre organitzador.

—15 Tramesa de la documentació
En un termini màxim de 10 dies, a partir de 

l’endemà de la publicació dels resultats de qua
lificacions definitives, el centre organitzador farà 
arribar a la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats una 
còpia de les actes de qualificació i un resum 

estadístic on hi consti el nombre de persones 
inscrites, presentades i aptes.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessa
des poden interposar recurs d’alçada davant 
el conseller d’Educació, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dispo
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

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

ANNEX 1

Lloc d’inscripció a la prova

Centre organitzador
Codi: 25008467.
Denominació: Centre Públic de Tecnics Es
portius dera Val d’Aran
Adreça: Ctra. Vielha s/n  Ed. Aubèrja Era 
Garona.
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Codi postal: 25598.
Telèfon: 973.64.45.95.
Pàgina web: http://www.eteva.org.
Titularitat: centre públic.

ANNEX 2

Sol·licitud de realització de la prova específica 
d’accés als ensenyaments de règim especial 
de tècnic i tècnica d’esport

1. Dades personals: DNI o document equi
valent d’identificació, nom i cognoms, data 
de naixement, adreça, codi postal, municipi, 
telèfon, adreça electrònica.

2. Documentació que s’adjunta: còpia del 
DNI o document equivalent d’identificació, 
certificat de reconeixement del grau de dis
minució, si escau.

3. Demano:

Que se m’admeti la inscripció a la prova 
específica d’accés al (indicar si es tracta de 
primer o segon nivell) dels ensenyaments 
de règim especial de tècnic/a d’esport en 
l’especialitat (indiqueu l’especialitat), de la 
convocatòria de 2009.

4. Declaració del pare, la mare, el/la tutor/a 
o l’aspirant si és major d’edat:

(Nom i cognom), com a (pare, mare, tutor/a 
o aspirant) declaro que són certes les dades 
que faig constar en aquest document.

(Localitat i data)

(Signatura)

President/a de la comissió avaluadora

ANNEX 3

Sol·licitud de reconeixement de necessitats es-
pecífiques a l’efecte de les proves específiques 
d’accés als ensenyaments de règim especial 
que condueixen a l’obtenció de les titulacions 
oficials de tècnic/a d’esport.

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom 
del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), 
CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de 
(mes) de (any), amb DNI (o document d’iden
tificació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),

Exposo:

1. Que he fet la inscripció a les proves 
específiques d’accés als ensenyaments de 
règim especial d’esports que condueixen a 
l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a 
de l’especialitat esportiva de (indicar l’especi
alitat esportiva) per a l’any (any).

2. Que tinc una disminució legalment 
reconeguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els següents 
documents:

a) Fotocòpia del DNI o document d’identi
ficació equivalent.

b) Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania o 
equivalent, i certificat d’un organisme acreditat 
descriptiu de la disminució o trastorn.

Demano:

Que aquesta circumstància es tingui en 
compte a l’hora de fer la prova.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

President/a del tribunal avaluador

ANNEX 4

Certificat de superació de la prova de caràcter 
específic per a l’accés al (indiqueu el nivell) dels 
ensenyaments de règim especial de tècnic o 
tècnica d’esport en l’especialitat de (indicar 
l’especialitat) (nom i cognoms) secretari/ària 
de la comissió avaluadora de les proves es-
pecífiques d’accés al (indiqueu el nivell) dels 
ensenyaments de règim especial de tècnic 
o tècnica d’esport en l’especialitat (indiqueu 
l’especialitat) constituït al centre (nom del 
centre) de (indiqueu la població), el (dia) de 
(mes) de (any)

Certifico

Que, el senyor/la senyora (nom i dos 
cognoms), amb DNI (número), ha obtingut 
la qualificació d’apte/a, en la prova d’accés 
al (indiqueu el nivell) de grau mitjà de tècnic 
o tècnica d’esports en l’especialitat (indiqueu 
l’especialitat), d’acord amb el que preveu la 
Resolució (indiqueu la Resolució) de la Direc
ció General d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats de la Generalitat 
de Catalunya publicada en el DOGC núm. 
(indiqueulo), de data (indiqueula), realitzada 
el (indiqueu el dia de publicació de les quali
ficacions definitives).

I, perquè així consti, signo aquest certificat 
amb el vistiplau del/ de la president/a de la 
comissió avaluadora.
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Població (indiqueu població), data (indiqueu 
dia, mes i any)

Secretari/ària

(Signatura)

President/a

(Firma)

Segell del centre

Certificat núm. (indiqueu el número)

(08.324.132)

RESOLUCION EDU/3753/2008, de 3 de 
deseme, pera quau se convòquen, entar an 
2009, mantues pròves especifiques d’accès 
entàs ensenhaments de regim especiau de 
tecnic o tecnica d’espòrts des especialitats 
d’espòrts de montanha e escalada, d’espòrts 
d’uvèrn e de fotbòl en Centre Public de Tecnics 
Esportius d’Era Val d’Aran.

Eth Decrèt 169/2002, d’11 de junh, 
establís era ordenacion generau des en
senhaments de regim especiau qu’amien 
entàs titulacions oficiaus de tecnic d’espòrt e 
tecnic superior d’espòrt (DOGC num. 3660, 
de 19.6.2002).

Eth Decrèt 243/2003, de 8 d’octobre, peth 
quau s’establissen es curriculums e se règlen 
es pròves d’accès especifiques entàs títols 
de tecnic o tecnica d’espòrt enes especia
litats des espòrts de montanha e escalada 
(DOGC num. 3994, de 23.10.2003), exigís 
entà poderi accedir, ath delà dera titulacion 
corresponenta, eth despassament d’ua pròva 
especifica.

Eth Decrèt 281/2002, de 5 de noveme, 
peth quau s’establissen es curriculums e se 
règlen es pròves d’accès especifiquesdes títols 
de tecnic o tecnica d’espòrt enes disciplines 
des espòrts d’uvèrn (DOGC num. 3764, de 
19.11.2002), exigís entà poderi accedir, ath 
delà dera titulacion corresponenta, eth des
passament d’ua pròva especifica.

Eth Decrèt 281/2006, de 4 de junhsèga, peth 
quau s’establissen es curriculums e se règlen 
es pròves d’accès especifiques des títols de 
tecnic o tecnica d’espòrt enes especialitats 
de fotbòl e fotbòl sala (DOGC num. 4671, de 
7.7.2006), exigís entà poderi accedir, ath delà 
dera titulacion corresponenta, eth despassa
ment d’ua pròva especifica.

Eth dia 14 de deseme de 2006 se signèc 
er Acòrd de collaboracion enter era Generalitat 
de Catalunya e eth Conselh Generau d’Aran, 
envèrs ara gestion des ensenhaments de 
tecnic/a d’espòrt e tecnic/a superior d’espòrt 
en Era Val d’Aran. Era clausula tresau prevé 
qu’era Direccion Generau d’Ensenhaments 
Professionaus, Artistics e Especializats con
vocarà es pròves deth territòri d’Aran, tamb 
era comunicacion prealabla deth Conselh 
Generau d’Aran.

Plan qu’eth despassament des pròves es
pecifiques d’accès ei ua formalitat entà accedir 
ad aguesti ensenhaments, e que correspon 
ath Departament d’Educacion, reglarne era 
aplicacion e era inspeccion,

Resòlvi:

—1 Convocatòria
1.1 Convocar es pròves especifiques 

d’accès entath prumèr nivèu d’excursionisme 
e entath dusau nivèu de montanha mieja, d’es
calada, de devarada de barrancs e de nauta 
montanha deth grad miei des ensenhaments 
de regim especiau de tecnic o tecnica d’espòrt 
enes especialitats des espòrts de montanha 
e escalada.

1.2 Convocar es pròves especifiques 
d’accès entath prumèr nivèu d’esquí aupin, 
surf de nhèu e esquí de hons deth grad miei 
des ensenhaments de regim especiau de 
tecnic o tecnica d’espòrt enes especialitats 
des espòrts d’uvèrn.

1.3 Convocar era pròva especifica d’accès 
entath prumèr nivèu de fotbòl deth grad miei 
des ensenhaments de regim especiau de tecnic 
o tecnica d’espòrt ena especialitat de fotbòl.

—2 Objectiu
Er objectiu d’aguestes pròves ei demostrar 

qu’es persones aspirantes possedissen era 
condicion fisica e es adreties especifiques 
entà poder seguir tamb profitament es en
senhaments as que vòlen accedir.

—3 Centre qu’organize es pròves
Es pròves les organize eth centre Centre 

Public de Tecnics Esportius dera Val d’Aran, 
es donades deth quau s’especifiquen en anèxe 
1 d’aguesta resolucion.

—4 Calendari de realizacion des pròves
4.1 Es pròves especifiques d’accès entath 

1èr nivèu d’excursionisme, entath 2au nivèu de 
montanha mieja, d’escalada, e de devarada 
de barrancs se desvoloparàn enter es dies 9 
e 23 de març de 2009 e enter es dies 9 e 22 
de seteme de 2009.

Era pròva especifica d’accès entath 2au 
nivèu de nauta montanha se desvoloparà enter 
es dies 9 e 23 de març de 2009.

4.2 Es pròves especifiques d’accès des 
especialitats d’espòrts d’uvèrn se desvolo
paràn enter es dies 16 e 31 de març 2009 
e enter es dies 14 de deseme de 2009 e 15 
de gèr de 2010.

4.3 Era pròva especifica d’accès dera 
especialitat de fotbòl se desvoloparà enter es 
dies 17 e 29 de seteme de 2009.

4.4 Totes es pròves convocades se poiràn 
amiar a tèrme en ua o mès jornades, segon 
eth nombre de persones aspirantes inscrites 
e es condicions meteorologiques.

4.5 Eth lòc e eth calendari de presentacion 
e realizacion des pròves se publicarà pendent 
eth periòde d’inscripcion ena pagina web 
deth Conselh Generau d’Aran: http://www.
conselharan.org, e en taulèu d’anóncies e ena 
pagina web deth centre organizaire http://www.
eteva.org.

4.6 Es comissions avaloradores corres
ponentes determinaràn es lòcs e es aspèctes 
organizatius entara realizacion des pròves e 
poiràn modificar es tempsi de referéncia e 
cambiar eth plaçament dera pròva en foncion 
des condicions meteorologiques e er estat 
deth terren.

4.7 En cas qu’es condicions meteoro
logiques o es condicions deth terren non 
garantisquen pas era corrècta realizacion des 
pròves o era obtenguda des objectius previsti, 
es comissions avaloradores poiràn, tamb era 

autorizacion realabla dera Direccion Generau 
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e 
Especializats, establir un nau calendari de 
realizacion des pròves. Eth nau calendari 
se publicarà ena pagina web deth Conselh 
Generau d’Aran:

http://www.conselharan.org, e en taulèr 
d’anóncies e ena pagina web deth centre 
organizaire http://www.eteva.org.

—5 Inscripcion entàs pròves
5.1 Era inscripcion entàs pròves entath 

prumèr nivèu d’excursionisme, dusau nivèu de 
montanha mieja, d’escalada e de devarada de 
barrancs se realizarà enter es dies 9 de hereuèr 
e 27 de hereuèr de 2009, andús includits, e 
enter es dies 10 d’agost e 2 de seteme de 
2009, andús includits.

Era inscripcion entara pròva entath dusau 
nivèu de nauta montanha se realizarà enter es 
dies 9 de hereuèr e 27 de hereuèr de 2009.

5.2 Era inscripcion tàs pròves entàs espe
cialitats d’espòrts d’uvèrn se realizarà enter es 
dies 20 de hereuèr e 6 de març de 2009 andús 
includits e enter es dies 20 de noveme e 7 de 
deseme de 2009, andús includits.

5.3 Era inscripcion tara pròva entara es
pecialitat de fotbòl se realizarà enter es dies 
21 d’agost e 9 de seteme de 2009, andús 
includits.

5.4 Es imprimits de sollicitud demoraràn 
disponibles en centre organizaire.

5.5 Era sollicitud d’inscripcion, qu’aurà de 
contier es donades especificades en anèxe 2 
d’aguesta Resolucion, s’a de presentar, amas
sa tamb ua còpia deth document nacionau 
d’identitat o document parièr d’identificacion, 
en centre organizaire, en periòde d’inscripcion 
establit.

5.6 Eth centre, devant dera documenta
cion presentada, harà publica en sòn taulèu 
d’anóncies e ena pagina web, en prumèr dia 
util posterior ath dia de finalizacion dera ins
cripcion, era relacion de persones aspirantes 
admetudes e excludides, en tot remercar es 
encauses dera exclusion.

5.7 En cas qu’era encausa d’exclusion 
sigue era manca de quauque document 
preceptiu, er interessat/era interessada poirà 
presentar es documents que i manquen pen
dent es tres dies utils que seguissen ath dia 
de publicacion dera lista provisionau d’adme
tudi e excludidi. En cas que non ac hèsque, 
s’entenerà que renóncie dera sollicitud de 
realizacion dera pròva.

5.8 Eth repòrt definitiu de persones 
aspirantes admetudes e excludides se harà 
public, un dia dempús dera finalizacion deth 
periòde de presentacion de documentacion, 
ena pagina web e en taulèr d’anóncies deth 
centre organizaire.

—6 Pròves d’accès de caractèr especific 
adaptades entàs persones qu’acrediten 
invaliditats

6.1 Es persones tamb invaliditats que 
requeren d’ua adaptacion dera pròva especi
fica d’accès as sues limitacions, qu’agen era 
declaracion legau de demeniment, poiràn solli
citar era adaptacion dera pròva e/o es recorsi 
addicionaus de besonh entà desvoloparla.

6.2 Es persones aspirantes an de presentar 
era sollicitud per escrit consent tamb eth modèl 
que se remèrque en anèxe 3 d’aguesta Resolu
cion, adreçada ara comission avaloradora dera 
pròva pendent eth periòde d’inscripcion.
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Ena sollicitud signada per aspirant, pair, 
mair o era persona tutritz legau, s’ei menor 
d’edat, cau adjúnher era documentacion que 
seguís:

a) Fotocòpia deth document nacionau 
d’identitat o document parièr d’identificaci
on.

b) Documentacion justificativa des encauses 
que motiven era peticion: certificat deth CAD 
(Centre d’Atenció al Disminuit/Centre d’Atenci
on ath Andicapat) deth Departament d’Accion 
Sociau e Ciutadania, qu’assabente deth grad 
d’invaliditat reconeishuda o document parièr, 
acompanhat, s’ei atau, d’un certificat emetut 
per organisme acreditat corresponent qu’as
sabente des caracteristiques dera invaliditat o 
tresvirament que patís er aspirant.

6.3 Era comission avaloradora dera 
pròva determinarà, s’ei atau, es mesures o 
recorsi addicionaus entà cadun des casi, e 
n’assabentarà era persona interessada. En 
tot cas, es adaptacions que se prepausen 
auràn de respectar es aspèctes essenciaus 
des objectius fixadi entà cadua des pròves 
especifiques d’accès des desparières espe
cialitats esportives.

—7 Accès des esportistes de naut nivèu
7.1 Consent tamb çò que s’establís en 

article 11 deth Decrèt 169/2002, d’11 de 
junh, peth quau s’establís er ordenament ge
nerau des ensenhaments de regim especiau 
qu’amien entàs titulacions oficiaus de tecnic 
d’espòrt e tecnic superior d’espòrt, es perso
nes qu’acrediten era condicion d’esportista de 
naut nivèu dera madeisha modalitat, disciplina 
o especialitat esportiva e complissen es for
malitats de titulacion, demoraràn exempats de 
realizar era pròva especifica d’accès. Aguest 
madeish benefici lo poiràn aver es persones 
qu’acrediten era condicion d’esportista de 
naut nivèu que figuren enes listes qu’apròve 
semestrauments era presidéncia deth Consell 
Català de l’Esport, consent tamb er article 17 
deth Decrèt 337/2002, de 3 de deseme, sus 
eth naut rendement esportiu (DOGC num. 3787, 
de 23.12.2002), o es organs corresponents 
de d’autes comunautats autonòmes, tamb 
era sollicitud prealabla ara Direccion Generau 
d’Ensenhaments Professionaus, Artistics e 
Especializats.

7.2 Es persones aspirantes an de presentar 
era sollicitud per escrit consent tamb eth modèl 
que se remèrque ena resolucion de 30 de junh 
de 2008, pera quau s’apròven es instrucci
ons entara organizacion e eth foncionament 
des centres educatius publics d’Educacion 
segondària entah cors 20082009, adreçada 
ara Direccion Generau d’Ensenhaments Pro
fessionaus, Artistics e Especializats.

Ena sollicitud signada per aspirant, pair, 
mair o era persona tutritz legau s’ei menor 
d’edat, cau adjúnher era documentacion que 
seguís:

a) Fotocòpia deth document nacionau 
d’identitat o document parièr d’identificaci
on.

b) Documentacion qu’acredite era condicion 
d’esportista de naut nivèu.

—8 Efèctes e validitat dera pròva
Eth despassament des pròves especifiques 

d’accès que se convòquen en aguesta Reso
lucion a ua validitat de 18 mesi e permet de 
formalizar era matricula en quin centre que 
sigue autorizat qu’aufrisque es ensenhaments 

corresponents, tostemp que s’acrediten en 
moment de realizar era matricula es formalitats 
que seguissen:

a) Entàs ensenhaments de prumèr nivèu:
Títol de graduat en educacion segondària 

obligatòria o parièr, entara causa academica, 
o aver 17 ans e dispausar deth certificat de 
despassament dera pròva d’accès, de ca
ractèr generau, entà tecnic d’espòrt e entàs 
formacions esportives de nivèu 1 o certificat 
de despassament dera pròva d’accès a un 
cicle formatiu de grad miei de formacion 
professionau especifica.

b) Entàs ensenhaments de dusau nivèu:
Certificat de despassament deth prumèr 

nivèu dera especialitat corresponenta.

—9 Comission avaloradora
9.1 Era Direccion Generau d’Ensenha

ments Professionaus, Artistics e Especializats 
designarà, entàs pròves de cada especialitat, 
es comissions avaloradores, qu’auràn era 
foncion d’organizarles e desvoloparles, e que 
seràn formades per:

a) Un/ua president/a, que serà un/ua fon
cionari/ària deth Departament d’Educacion, e 
aurà era foncion de garantirne eth corrècte 
desvolopament.

b) Un/ua secretari/ària, qu’aurà era foncion 
de liurar es actes deth desvolopament des 
pròves e certificar que s’ajusten a çò qu’establís 
aguesta Resolucion.

c) Un mendre de tres vocaus, qu’acomplis
quen es formalitats de titulacion o certificacion 
establides en Decrèt 243/2003, de 8 d’octo
bre, ena modalitat de montanha e escalada; 
eth Decrèt 281/2002, de 5 de noveme, ena 
modalitat d’espòrts d’uvèrn, e en Decrèt 
281/2006, de 4 de junhsèga, ena modalitat 
de fotbòl, qu’auràn era foncion d’avalorar es 
procediments des persones aspirantes.

9.2 Era comission avaloradora poirà desig
nar persones conselhères e personau de supòrt 
que participen ena organizacion e eth contra
ròtle des pròves e posquen amiar informacion 
pendent es tengudes d’avaloracion.

9.3 Abantes deth començament dera prò
va e pendent eth desvolopament, es membres 
dera comission avaloradora poiràn verificar era 
identitat des persones aspirantes.

9.4 Tamb ua auança non pas inferiora a 
sèt dies, envèrs eth moment de hèr es prò
ves, se publicarà era composicion especifica 
de cadua des comissions avaloradores en 
taulèr d’anóncies deth centre, per’mor de çò 
que dispausen es articles 28 e 29 dera Lei 
30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic 
des administracions publiques e era procedura 
administrativa comuna.

9.5 Entà reglar era indemnizacion cor
responenta ath personau que depen deth 
Departament d’Educacion, as tribunaus les 
i ei d’aplicacion eth Decrèt 138/2008, de 8 
de junhsèga, d’indemnizacion per rason deth 
servici.

—10 Contengut e qualificacion dera pròva
10.1 Eth contengut e es critèris d’ava

loracion des pròves especifiques d’accès 
entàs especialitats des espòrts de montanha 
e escalada, se remèrquen en anèxe 10 deth 
Decrèt 243/2003, de 8 d’octobre, peth quau 
s’establissen es curriculums e se règlen es 
pròves especifiques d’accès entàs títols de 
tecnic/a d’espòrt enes especialitats des espòrts 
de montanha e escalada.

10.2 Eth contengut e es critèris d’avalo
racion des pròves d’accès entàs especialitats 
d’espòrts d’uvèrn se remèrquen en anèxe 8 
deth Decrèt 281/2002, de 5 de noveme, peth 
quau s’establissen es curriculums e se règlen 
es pròves d’accès especifiques des títols de 
tecnic d’espòrt enes disciplines des espòrts 
d’uvèrn.

10.3 Eth contengut e es critèris d’ava
loracion dera pròva especifica d’accès tara 
especialitat de fotbòl se remèrquen en anèxe 7 
deth Decrèt 281/2006, de 4 de junhsèga, peth 
quau s’establissen es curriculums de tecnic 
esportiu e tecnic esportiu superior en fotbòl 
e fotbòl sala e se règlen es pròves d’accès 
especifiques ad aguesti ensenhaments.

10.4 Ena qualificacion finau des pròves se 
tieràn es tèrmes ”dable” o “dabla” e “non dable” 
o “non dabla”. Entà obtier era qualificacion 
de dable o dabla, es persones aspirantes an 
de despassar es dues parts que compausen 
era pròva.

—11 Publicacion des resultats
Cada comission avaloradora harà publi

ca era data de publicacion des resultats 
provisionaus dera qualificacion, tamb ua 
auança mendre de 48 ores, qu’en tot cas 
serà anteriora ath darrèr dia de realizacion 
dera pròva. Es resultats definitius dera qua
lificacion, un viatge resolvudes es possibles 
reclamacions, figuraràn en ua acta que se 
harà publica ena pagina web e en taulèr 
d’anóncies deth centre organizaire e, pos
terioraments, se sauvarà ena sedença des 
comissions avaloradores.

—12 Reclamacions
12.1 Es reclamacions contra era quali

ficacion des resultats provisionaus s’an de 
presentar, per escrit, en registre deth centre 
a on s’age hèt era inscripcion tara pròva, 
pendent es tres dies utils que seguissen ath 
dera publicacion d’aguesti resultats. Londeman 
deth darrèr dia deth tèrme de presentacion 
de reclamacions, era comission avaloradora 
s’amassarà entà camparles e resolverles e 
a londeman deth dia util que seguís publicarà 
eth resultat definitiu dera qualificacion finau 
dera pròva. Dera amassada, se n’a de lheuar 
era acta corresponenta.

12.2 Ath pè dera lista de publicacion des 
resultats definitius se senhalarà eth tèrme e 
er organ devant de quin se poirà presentar 
era reclamacion.

12.3 Era persona interessada poirà segon
dar era sua reclamacion devant era Direccion 
Generau d’Ensenhaments Professionaus, 
Artistics e Especializats per escrit, en tèrme de 
dètz dies utils a compdar de londeman dera 
publicacion des resultats definitius.

Era Direccion Generau d’Ensenhaments Pro
fessionaus, Artistics e Especializats la resolvrà, 
tamb notificacion ara persona interessada e 
manarà còpia entath centre organizaire.

—13 Certificacion des pròves
Es comissions avaloradores emeteràn un 

certificat entà cada aspirant qu’age obtengut 
era qualificacion de dable o dabla, a on figure 
eth dia de publicacion des qualificacions defi
nitives dera pròva, segon eth modèl que figure 
en anèxe 4 d’aguesta Resolucion.

—14 Sauva dera documentacion
Era direccion deth centre a on se realize 

era inscripcion tara pròva d’accès sauvarà, 
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pendent un periòde de tres mesi, era docu
mentacion generada pendent era realizacion de 
tota era procedura. Es actes de qualificacion 
se sauvaràn en centre organizaire.

—15 Manadís dera documentacion
En un tèrme maximau de 10 dies, a compdar 

de londeman dera publicacion des resultats de 
qualificacions definitives, eth centre organizaire 
harà a mans dera Direccion Generau d’Ensen
haments Professionaus, Artistics e Especializats 
ua còpia des actes de qualificacion e un resumit 
estadistic a on i figure eth nombre de persones 
inscrites, presentades e dables.

Contra aguesta Resolucion, que non agote 
pas era via administrativa, es persones inte
ressades pòden interpausar recors devant eth 
conselhèr d’Educacion, en tèrme d’un mes 
a compdar de londeman dera publicacion 
d’aguesta Resolucion en DOGC, segon çò 
que dispausen enes articles 114 e 115 dera 
Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim 
juridic des administracions publiques e dera 
procedura administrativa comuna, o quin aute 
recors que considèren convenable entara 
defensa des sòns interèsi.

Barcelona, 3 de deseme de 2008

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

ANèXE 1

Lòc d’inscripcion tara pròva

Centre organizaire
Còdi: 25008467
Aperament: Centre Public de Tecnics Esportius 
dera Val d’Aran
Adreça: Ctra. Vielha s/n – Ed. Aubèrja Era 
Garona.
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Còdi postau: 25598.
Telefon: 973.64.45.95.
Pagina web: http://www.eteva.org.
Titulatitat: centre public.

ANèXE 2

Sollicitud de realizacion dera pròva especifica 
d’accès entàs ensenhaments de regim espe-
ciau de tecnic e tecnica d’espòrt

1. Donades personaus: DNI o document 
parièr d’identificacion, nòm e cognòms, dia 
de neishement, adreça, còdi postau, municipi, 
telefon, adreça electronica.

2. Documentacion que s’adjunh: còpia 
deth DNI o document parièr d’identificacion, 
certificat de reconeishement deth grad d’in
validitat, s’ei atau.

3. Demani:
Que s’admete era inscripcion tara pròva 

especifica d’accès entath (senhalar se se 
sage de 1èr o 2au nivèu) des ensenhaments 
de regim especiau de tecnic/a d’espòrt ena 
especialitat (senhalatz era especialitat), dera 
convocatòria de 2009.

4. Declaracion deth pair, era mair, eth/era 
tutor/tutritz o er aspirant s’ei major d’edat:

(Nòm e cognòm), coma (pair, mair, tu
tor/tutritz o aspirant) declari que son vertat 
es donades que hèsqui figurar en aguest 
document.

(Localitat e dia)

(Signatura)

President/a dera comission avaloradora

ANèXE 3

Sollicitud de reconeishement de besonhs es-
pecifics entà per’mor des pròves especifiques 
d’accès tàs ensenhaments de regim especiau 
qu’amien tara obtenguda des titulacions ofici-
aus de tecnic/a d’espòrt.

(Nòm e cognòms), tamb demorança en 
carrèr (nòm deth carrèr/a e num.), municipi 
(nòm deth municipi), CP (num. còdi postau), 
neishut/uda eth (dia) de (mes) de (an), tamb 
DNI (o document d’identificacion parièr) (num.) 
e telefon (num.),

Expausi:

1. Qu’è hèt era inscripcion entàs pròves 
especifiques d’accès entàs ensenhaments 
de regim especiau d’espòrts qu’amien entara 
obtenguda des titulacions oficiaus de tecnic/a 
dera especialitat esportiva de (senhalar era 
especialitat esportiva) entar an (an).

2. Qu’è ua invaliditat legauments reco
neishuda.

3. Qu’adjunhi ara sollicitud es documents 
que seguissen:

a) Fotocopia deth DNI o document d’iden
tificacion parièr.

b) Certificat deth Centre d’Atencion ath 
Andicapat (Centre d’Atenció al Disminuït) deth 
Departament d’Accion Sociau e Ciutadania o 
parièr, e certificat d’un organisme acreditat 
descriptiu dera invaliditat o tresvirament.

Demani:

Qu’aguesta circonstància s’age en compde 
entara ora de hèr era pròva.

(Poblacion), (dia) de (mes) de (an).

(Signatura)

President/a deth tribunau avalorador

ANèXE 4

Certificat de despassament dera pròva de ca-
ractèr especific entar accès tath (senhalatz eth 
nivèu) des ensenhaments de regim especiau 
de tecnic o tecnica d’espòrt ena especialitat 
de (senhalar era especialitat) (nòm e cognòms) 
secretari/ària dera comission avaloradora des 
pròves especifiques d’accès entath (senhalatz 
eth nivèu) des ensenhaments de regim especi-
au de tecnic o tecnica d’espòrt ena especialitat 
(senhalatz era especialitat) constituït en centre 
(nòm deth centre) de (senhalatz era poblacion), 
eth (dia) de (mes) de (an).

Certifiqui

Que, eth senhor/era senhora (nòm e dus 
cognòms), tamb DNI (numèro), a obtengut era 
qualificacion de dable/a, ena pròva d’accès 
entath (senhalatz eth nivèu) de grad miei de 

tecnic o tecnica d’espòrts ena especialitat (sen
halatz era especialitat), consent tamb çò que 
prevé era Resolucion (senhalatz era Resoluci
on) dera Direccion Generau d’Ensenhaments 
Professionaus, Artistics e especializats dera 
Generalitat de Catalunya publicada en DOGC 
num. (senhalatzlo) de data (senhalatzla) re
alizada eth (senhalatz eth dia de publicacion 
des qualificacions definitives).

E, entà qu’atau figure, signi aguest certificat 
tamb eth liejut e aprovat deth/dera president/a 
dera comission avaloradora.

Poblacion (senhalatz poblacion), data (senha
latz dia, mes e an)

Eth secretari/Era secretària

(Signatura)

Eth president/era presidenta

(Signatura)

Sagèth deth centre

Certificat num. (senhalatz eth numèro)

(08.324.132)

RESOLUCIÓ EDU/3754/2008, de 26 de no-
vembre, per la qual es modifica l’autorització 
d’obertura del centre docent privat Santapau-
Pifma, de Barcelona.

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

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’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 
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 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 SantapauPifma, codi 
08037346, de Barcelona, per reducció de la 
capacitat i ampliació dels ensenyaments en els 
termes següents, amb efectes des de l’inici 
del curs 20082009.

Adreça principal: c. Alella, 51.
Adreça 3: c. Alella, 4749.
Capacitat que es redueix:
Batxillerat: de 140 a 135 llocs escolars.
Ensenyaments que s’amplien:
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Formació professional de grau mitjà:
Equips i instal·lacions electrotècniques: 2 

unitats amb capacitat per a 30 llocs escolars, 
en torn de tarda.

Formació bàsica de les persones adultes:
Cicle d’educació secundària: 2 unitats amb 

capacitat per a 60 llocs escolars, en horari a 
partir de les 18 hores.

—2 Modificar els torns horaris dels ensenya
ments següents, amb efectes des de l’inici del 
curs 20082009.

Adreça principal: c. Alella, 51.
Adreça 3: c. Alella, 4749.
Torn horari de tarda:
Formació professional de grau superior:
Sistemes de telecomunicació i informàtics.
Adreça 2: c. Piferrer, 164.
Torn horari de tarda:
Formació professional de grau superior:
Administració i finances.
Gestió comercial i màrqueting.

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

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

Barcelona, 26 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. Alella, 51.
Adreça 3: c. Alella, 4749.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 135 

llocs escolars de les modalitats d’humanitats i 
ciències socials, i de ciències i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins a la seva 
extinció: 4 unitats amb capacitat per a 135 
llocs escolars de les modalitats d’humanitats i 
ciències socials, i de ciències de la naturalesa 
i de la salut.
Torn horari de matí:
Formació professional de grau mitjà:

Equips electrònics de consum: 2 unitats amb 
capacitat per a 30 llocs escolars

En cap cas una unitat no superarà els 15 
llocs escolars.
Torn horari de tarda:
Formació professional de grau mitjà:

Equips i instal·lacions electrotècniques: 2 
unitats amb capacitat per a 30 llocs esco
lars.

En cap cas una unitat no superarà els 15 
llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Sistemes de telecomunicació i informà

tics: 2 unitats amb capacitat per a 40 llocs 
escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 20 
llocs escolars.
Formació bàsica de les persones adultes:

Cicle d’educació secundària: 2 unitats amb 
capacitat per a 60 llocs escolars, en horari a 
partir de les 18 hores.

Adreça 2: c. Piferrer, 164
Torn horari de matí:
Formació professional de grau mitjà:

Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 
per a 30 llocs escolars.
Torn horari de tarda:
Formació professional de grau superior:

Administració i finances: 2 unitats amb 
capacitat per a 60 llocs escolars.

Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb 
capacitat per a 30 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30 
llocs escolars.

(08.318.123)

RESOLUCIÓ EDU/3755/2008, d’1 de de-
sembre, per la qual s’autoritza el cessament 
d’activitats del centre d’educació infantil Serra 
de Santferm, de Vic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la represen
tant de la titularitat del centre d’educació 
infantil de primer cicle Serra de Santferm, 
de Vic, en petició d’autorització de cessa
ment 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 del 
centre d’educació infantil Serra de Santferm, 
de Vic, les dades bàsiques del qual són:

Municipi: Vic.
Denominació: Serra de Santferm.
Codi: 08054678.
Titular: Associació Pares i Mares de la Guar

deria de la Serra de Santferm de Vic.
NIF del titular: G08881583.
El cessament d’activitats té efectes des de 

la fi del curs 20072008.

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

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

Així mateix, abans del recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de re
posició davant l’òrgan que dicta aquest acte, 
en el termini d’un mes a comptar de l’ende
mà de la seva publicació al DOGC, segons 
el que disposen els articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de desembre de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials 
a Barcelona II (comarques)

(08.325.114)

RESOLUCIÓ EDU/3756/2008, de 9 de no-
vembre, per la qual es fa pública la relació de 
l’alumnat premiat en la convocatòria de con-
cessió dels premis extraordinaris de batxillerat 
del curs 2007-2008.

Mitjançant la Resolució EDU/1813/2008, 
de 23 de maig, es va obrir convocatòria per 
a la concessió dels premis extraordinaris de 
batxillerat corresponents al curs 20072008, i 
es va establir el procediment per a la realització 
de les proves corresponents (DOGC núm. 
5151, de 12 .6.2008).

L’esmentada Resolució estableix a l’apartat 
10 que es publicarà al DOGC la relació de 
l’alumnat premiat.

Per tot això, un cop fetes les proves i havent 
estat qualificades pel respectiu tribunal,

Resolc:

Es fa pública la relació de l’alumnat que 
ha obtingut premi extraordinari de batxillerat 
corresponent al curs 20072008:

Gallardo Cantó, M. del Mar
Guasp Verdaguer, Mar
Martínez Sala, Ricard
Planelles Orozco, Albert
Serra Morales, Jordi

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 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, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 9 de novembre de 2008

Jaume Graells Veguin
Director general de l’Educació Bàsica i el 
Batxillerat

(08.331.091)
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RESOLUCIÓ EDU/3757/2008, de 9 de de-
sembre, per la qual es revoquen parcialment 
subvencions destinades a l’escolarització 
d’infants de zero a tres anys en centres de 
titularitat privada sense finalitat de lucre.

Per la Resolució EDU/3751/2007, de 14 de 
desembre, es va resoldre el concurs públic per 
a la concessió de subvencions destinades a 
l’escolarització d’infants de zero a tres anys en 
centres de titularitat privada sense finalitat de 
lucre (DOGC núm. 5032, de 19.12.2007).

D’acord amb l’article 99 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, és causa de revocació de les 
subvencions l’incompliment de l’obligació de 
justificació.

Atès que s’han comprovat deficiències en la 
justificació de la destinació de les subvencions 
de diversos centres, cal revocar parcialment 
aquestes subvencions, abans d’efectuar el seu 
pagament, per tal d’adequarles a les quantitats 
correctament justificades.

Per tant, en aplicació de la normativa es
mentada i a proposta de la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Revocar parcialment diverses subvencions 
atorgades per la Resolució EDU/3751/2007, de 
14 de desembre, per la qual es resol el con
curs públic per a la concessió de subvencions 
destinades a l’escolarització d’infants de zero a 
tres anys en centres de titularitat privada sense 
finalitat de lucre, en el sentit que s’especifica 
en l’annex d’aquesta Resolució, atès que els 
centres han justificat de manera incompleta 
les subvencions indicades.

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 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 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, 9 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SA: subvenció atorgada per la Resolució 
EDU/3751/2007, de 14 de desembre.
SD: subvenció definitivament atorgada d’acord 
amb les justificacions presentades pel cen
tre.

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.

SA:  44.800,00 euros.
SD:  43.440.00 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08009995.

SA:  30.400,00 euros.
SD:  29.600,00 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Casa Sagrada Família.
Codi: 08054526.

SA:  43.200,00 euros.
SD:  41.450,40 euros.

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès).
Denominació: Casal dels Àngels.
Codi: 08018352.

SA:  48.800,00 euros.
SD:  48.294,00 euros.

Municipi: Navàs (Bages).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08022288.

SA:  32.800,00 euros.
SD:  32.472,00 euros.

Municipi: Sant Pere de Ribes (Garraf)
Denominació: LLI privada Massó.
Codi: 08027122.

SA:  46.400,00 euros.
SD:  46.104,48 euros.

Serveis territorials: MaresmeVallès Oriental.

Municipi: Cabrera de Mar (Maresme).
Denominació: Sant Feliu.
Codi: 08014887.

SA:  20.000,00 euros.
SD:  19.200,00 euros.

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Gem.
Codi: 08021168.

SA:  65.600,00 euros.
SD:  64.800,00 euros

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Mare de Déu de Fàtima.
Codi: 08050961.

SA:  36.000,00 euros.
SD:  33.760,00 euros.

Serveis territorials: Vallès Occidental.

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occi
dental).
Denominació: La Salle Montcada.
Codi: 08021740.

SA:  32.800,00 euros.
SD:  32.472,00 euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc
cidental).
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.

Codi: 08048939.
SA:  53.600,00 euros.
SD:  52.947,44 euros.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Grimm.
Codi: 08050557.

SA:  69.600,00 euros.
SD:  68.938,56 euros.

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc
cidental).
Denominació: Tàndem.
Codi: 08055737.

SA:  81.600,00 euros.
SD:  80.293,92 euros.

Serveis territorials: Girona.

Municipi: Roses (Alt Empordà).
Denominació: EmpordàSan José.
Codi: 17003124.

SA:  46.400,00 euros.
SD:  44.800,00 euros.

Serveis territorials: Tarragona.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 43003549.

SA:  59.200,00 euros
SD:  58.400,00 euros.

(08.331.105)

RESOLUCIÓ EDU/3758/2008, de 14 de no-
vembre, per la qual es revoquen parcialment 
les subvencions atorgades per la Resolució 
EDU/3703/2006, de 15 de novembre.

Per Resolució EDU/3703/2006, de 15 de 
novembre (DOGC núm. 4766, de 22.11.2006), 
es va resoldre el concurs públic per seleccio
nar centres educatius privats concertats que 
subscriguin, amb caràcter experimental, un 
contracte programa per als ensenyaments 
obligatoris i el segon cicle de l’educació infantil, 
convocat mitjançant l’Ordre EDU/356/2006, 
de 10 de juliol.

D’acord amb l ’ar t ic le  7 de l ’Ordre 
EDU/22/2007, de 7 de febrer (DOGC núm. 
4825, de 20.2.2007), es van actualitzar els 
imports de l’esmentada subvenció per al curs 
2007/2008.

D’acord amb l’article 99 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, és causa de revocació de les 
subvencions la nojustificació de la totalitat de 
la subvenció atorgada.

Un cop revisada la documentació justifica
tiva de les subvencions atorgades, d’acord 
amb la base 7 de l’annex 1 de l’Ordre 
EDU/356/2006, de 10 de juliol (DOGC núm. 
4678, de 18.7.2006), de les bases de con
vocatòria, cal revocar parcialment aquestes 
subvencions, per tal d’adequarles a les 
quantitats correctament justificades.

Per tant, de conformitat amb l’article 100 
del Decret legislatiu indicat, i a proposta de 
la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu,



6811

Núm. 1214

Resolc:

—1 Revocar parcialment diverses subvenci
ons atorgades, en concepte d’activitats com
plementàries, per la Resolució EDU/3703/2006, 
de 15 de novembre, atès que els centres han 
justificat de manera incompleta o incorrecta 
les subvencions indicades, en el sentit que 
s’especifica en l’annex d’aquesta Resolució.

—2 En el cas que l’import abonat al centre 
pel concepte de bestreta sigui superior a la 
subvenció finalment justificada, la diferència 
a favor del Departament d’Educació es 
compensarà amb les aportacions que farà el 
Departament en concepte de bestretes per al 
curs 20082009.

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, previ al recurs con
tenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta 
aques 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, 14 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SA: subvenció atorgada, en concepte 
d’activitats complementàries, d’acord 
amb la Resolució EDU/3703/2006, de 15 
de novembre, i l’Ordre EDU/22/2007, de 
7 de febrer.
SD: subvenció definitiva.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Vedruna Àngels.
Codi: 08005618.
SA: 154.065,00 euros.
SD: 94.938,93 euros.

SERVEIS TERRITORIALS:  
BARCELONA II (COMARQUES).

Municipi: Manlleu (Osona).
Denominació: El CarmeVedruna.
Codi: 08019976.
SA: 375.435,00 euros.
SD: 326.264,37 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 17001942.
SA: 125.145,00 euros.
SD: 62.929,70 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Sant Pau.
Codi: 43002478.
SA: 125.145,00 euros.
SD: 104.302,46 euros.

(08.337.039)

RESOLUCIÓ EDU/3759/2008, de 26 de no-
vembre, de modificació del concert educatiu 
del centre privat Centre d’Estudis Politècnics, 
de Barcelona.

Mitjançant la Resolució EDU/1382/2008, de 
15 d’abril (DOGC núm. 5128, de 9.5.2008), 
es va resoldre amb caràcter provisional la re
novació i modificació dels concerts educatius 
de diversos centres docents privats per als 
ensenyaments postobligatoris, es va concertar 
al centre privat Centre d’Estudis Politècnics, 
de Barcelona, amb codi 08032208, 4 unitats 
concertades de cicle formatiu de grau superior 
d’administració de sistemes informàtics (CFPS 
2251: 22).

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

Atès que el centre privat Centre d’Estudis 
Politècnics ha sol·licitat la renúncia d’una unitat 
concertada de segon curs de cicle formatiu 
de grau superior d’administració de sistemes 
informàtics, cal deixar sense efectes la con
certació d’aquesta unitat, d’acord amb el que 
disposa l’article 30 del Decret 56/1993, de 23 
de febrer, sobre concerts educatius.

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

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del cen
tre privat Centre d’Estudis Politècnics, de 
Barcelona, amb codi 08032208, en el sentit 
de disminuir una unitat de segon curs de cicle 
formatiu de grau superior d’administració de 
sistemes informàtics (CFPS 2251: 2-1).

—2 Aquesta Resolució tindrà efectes per 
al curs escolar 2008/09 i s’inscriurà en el 
Registre de centres.

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

Així mateix, poden interposar 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, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.337.027)

RESOLUCIÓ EDU/3761/2008, de 9 de de-
sembre, per la qual es disposa el trasllat de 
domicili de diversos centres docents públics.

Diversos centres docents públics han estat 
ubicats en edificis provisionals.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions 
dels nous edificis expressament adequats a 
la finalitat docent, d’acord amb els informes 
emesos pels Serveis Territorials d’Educació 
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar els centres docents públics que 
es detallen a l’annex d’aquesta disposició als 
nous edificis que s’indiquen a l’Annex.

—2 Els Serveis Territorials d’Educació pren
dran les mesures necessàries per a l’execució 
del que disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE

Comarca: Baix Ebre
Municipi: El Perelló.
Denominació: CEIP Jaume II.
Codi de centre: 43001929.
Ubicació actual: c. Fullola, s/n.
Nova ubicació: av. Sant Jordi, 1.
Efectes acadèmics: 22 d’octubre de 2008.
Municipi: el Perelló.
Denominació: IES Blanca d’Anjou.
Codi de centre: 43007211.
Ubicació actual: c. Fullola, s/n.
Nova ubicació: av. Sant Jordi, 1.
Efectes acadèmics: 22 d’octubre de 2008.

SERVEIS TERRITORIALS  

AL MARESMEVALLèS ORIENTAL

Municipi: Cabrils.
Denominació: CEIP Mas Maria.
Codi de centre: 08061762.
Ubicació actual: c. del Mas Maria, s/n.
Nova ubicació: av. de les Escoles, 68.
Efectes acadèmics: 1 de setembre de 2008.
Municipi: Tordera.
Denominació: CEIP Ignasi Iglesias.
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Codi de centre: 08030467.
Ubicació actual: C. del Dr. Fleming, 59.
Nova ubicació: av. Països Catalans, 3.
Efectes acadèmics: 1 de setembre de 2008.

(08.344.003)

RESOLUCIÓ EDU/3762/2008, de 9 de 
desembre, per la qual s’atribueix una nova 
denominació específica a un institut d’educació 
secundària de Vilassar de Mar.

D’acord amb la sol·licitud presentada per 
l’òrgan de govern corresponent de l’institut 
d’educació secundària per atribuirli una nova 
denominació específica, es va instruir l’expe
dient corresponent.

Haventse comprovat a l’expedient esmentat 
que el centre compleix els requisits que exigeix 
l’article 5 de l’annex del Decret 199/1996, de 
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels centres docents públics que 
imparteixen educació secundària i formació 
professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària 
Vilassar de Mar, amb codi 08057254, ubicat 
al carrer de Santa Eugènia, 6272, de Vilassar 
de Mar (Maresme), la nova denominació es
pecífica Pere Ribot.

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, 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, 9 de desembre de 2008

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

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(08.331.083)

RESOLUCIÓ EDU/3763/2008, de 2 de de-
sembre, per la qual s’autoritza el cessament 
d’activitats del centre docent privat Catalán 
Comercial, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació per la representant 
de la titularitat del centre docent privat Catalán 
Comercial, de l’Hospitalet de Llobregat, en 
petició d’autorització de cessament d’activitats, 
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del 
centre docent privat Catalán Comercial, de 
l’Hospitalet de Llobregat, les dades bàsiques 
del qual són:

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Catalán Comercial.
Codi: 08062560.
Titular: Acadèmia Central Catalana, SA.
NIF del titular: A08780793.
El cessament d’activitats té efectes des de 

la fi del curs 20062007.

—2 Els expedients acadèmics dels alumnes 
de cicles formatius es dipositaran a l’IES 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, codi 
08019371.

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

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

Així mateix, previ al recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de re
posició davant l’òrgan que dicta aquest acte 
en el termini d’un mes a comptar de l’ende
mà 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, 2 de desembre de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials 
a Barcelona II (comarques)

(08.325.117)

RESOLUCIÓ EDU/3774/2008, de 12 de 
desembre, per la qual es fa pública la llista de 
concessió d’ajuts econòmics del fons d’acció 

social per al personal funcionari docent no 
universitari dependent de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a 
l’any 2007.

Per Resolució EDU/1689/2008, de 27 de 
maig, es fa pública la llista provisional de sol
licitants admesos i exclosos en la convocatòria 
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 (DOGC núm. 5146 de 5.6.2008).

Un cop exhaurit el termini de presentació 
de reclamacions, atesa la proposta de la 
Comissió d’acció social del personal docent 
no universitari (CASD), i de conformitat amb el 
que disposa la base general 11 de la Resolució 
EDU/311/2008, de 22 de gener (DOGC núm. 
5069, de 13.2.2008),

Resolc:

—1 Aprovar i fer pública la llista de sol·licitants 
admesos i exclosos, amb indicació de l’ajut 
econòmic concedit a les modalitats d’ajuts 
per a les quals participen en la convocatòria 
i han estat admesos, i dels motius pels quals 
n’han estat exclosos.

—2 El pagament dels esmentats ajuts es 
farà amb càrrec de la partida pressupostària 
EN03 D/233000100/4210 per l’any 2008 fins 
a un import global màxim de 5.933.172,29, 
euros.

—3 La llista esmentada s’exposa en el tau
ler d’anuncis de la seu dels serveis centrals 
del Departament d’Educació i en cadascun 
dels respectius serveis territorials, i oficines 
gestores, en el del Consorci d’Educació 
de Barcelona, i de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 
i dels serveis territorials del Departament de 
Justícia.

Així mateix aquesta informació es pot con
sultar a la pàgina d’internet del Departament 
d’Educació: http://www.gencat.cat/educacio

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu competent, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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 director 
general de Recursos del Sistema Educatiu, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
del seus interessos.
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Barcelona, 12 de desembre de 2008

p.d. (Resolució EDU/311/2008, DOGC núm. 
5069, de 13.2.2008)

Camil Fortuny i Recasens
Director general de recursos 
del Sistema Educatiu

(08.346.020)

RESOLUCIÓ EDU/3775/2008, de 12 de 
desembre, per la qual s’atorguen els ajuts al 
professorat i al personal laboral dels centres 
educatius públics del Departament d’Educa-
ció que realitza tasques d’atenció a l’alumnat 
i que ha participat en activitats educatives 
realitzades fora dels centres, durant el curs 
escolar 2006-2007.

Per la Resolució EDU/1746/2008, de 2 
de juny de 2008 (DOGC núm. 5148, de 
9.6.2008) es va fer pública la llista provisional 
de les sol·licituds admeses i excloses en la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts al 
professorat i al personal laboral dels cen
tres educatius del Departament d’Educació 
que realitza tasques d’atenció a l’alumnat, 
i que ha participat en activitats educatives 
realitzades fora dels centres durant el curs 
20062007, convocada per la Resolució 
EDU/461/2008, de 15 de febrer (DOGC núm. 
5078, de 26.2.2008), i s’obria un termini per 
presentar al·legacions.

Un cop examinades les al·legacions presen
tades, i de conformitat amb allò que estableix 
la base reguladora 7.2 de la convocatòria 
esmentada,

Resolc:

—1 Atorgar els ajuts al professorat i al per
sonal laboral dels centres educatius públics 
del Departament d’Educació que realitza tas
ques d’atenció a l’alumnat i que ha participat 
en activitats educatives realitzades fora dels 
centres, durant el curs escolar 20062007 
que es relacionen a l’annex d’aquesta Reso
lució i en les quantitats que en cada cas es 
determinen. L’import unitari de l’ajut es fixa en 
27,39 euros, d’acord amb allò que es preveu 
en la base 5 de la Resolució EDU/461/2008, 
de 15 de febrer de 2008. El pagament dels 
ajuts esmentats es farà a càrrec de la partida 
pressupostària EN03 D/231000100/4210 del 
pressupost de l’any 2008, fins a un import 
global màxim d’1.322.226,00 euros.

—2 Denegar la concessió dels ajuts sol
licitats a les persones que es detallen en 
l’annex d’aquesta Resolució, per les causes 
que s’especifiquen en cada cas.

—3 Exposar aquesta Resolució i l’annex 
corresponent als taulers d’anuncis dels Ser
veis Territorials del Departament d’Educació, 
així com a internet a http://www.gencat.
cat/educacio

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la 
via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós adminis
tratiu davant el jutjat contenciós administratiu 
corresponent, 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, 12 de desembre de 2008

p.d. (Resolució EDU/461/2008, DOGC de 
26.2.2008)

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(08.344.014)

RESOLUCIÓ EDU/3751/2008, de 9 de 
desembre, de citació a termini d’interessats 
en el recurs contenciós administratiu núm. 
2377/2008, interposat per la Unió Sindical de 
Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament 
de Catalunya-Federació Sindical de l’Ensenya-
ment a Catalunya USTEC-STEs.

En compliment del que ha ordenat el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, secció 4a, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 
2377/2008, interposat per la Unió Sindical de 
Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament 
de CatalunyaFederació Sindical de l’Ensenya
ment a Catalunya USTECSTEs;

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 puguin presentarse 
davant el Tribunal, en el termini de nou dies 
a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC, als possibles in
teressats en el recurs contenciós administratiu 
2377/2008, interposat per la Unió Sindical de 
Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament 
de CatalunyaFederació Sindical de l’Ense
nyament a Catalunya USTECSTEs contra la 
Resolució de 17 de juliol de 2008, per la qual 
es resol el recurs de reposició interposat contra 
la Resolució EDU/1310/2008, de 24 d’abril, 
per la qual es dicten les instruccions sobre 
les adjudicacions de destinacions provisionals 
al personal funcionari i interí dels cossos do
cents en centres d’educació infantil i primària, 
d’ensenyaments secundaris i de formació de 
persones adultes, serveis educatius i altres llocs 
amb efectes d’1 de setembre de 2008 i sobre 

els desplaçaments forçosos per modificació de 
les plantilles dels centres docents públics.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a termi
ni mitjançant la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.333.115)

RESOLUCIÓ EDU/3760/2008, de 10 de 
desembre, d’assignació de destinació de-
finitiva d’un funcionari docent a l’IES Baix 
Camp Nord.

Mitjançant el Decret 418/2006, de 14 de no
vembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006), es 
van crear diversos instituts d’educació secundà
ria, entre ells un amb codi de centre 43010578, 
a les Borges del Camp, per desglossament 
progressiu de l’IES Joan Guinjoan i Gispert, amb 
codi de centre 43007638, de Riudoms.

Per la Resolució EDU/3999/2006, de 27 de 
novembre (DOGC núm. 4777, d’11.12.2006), 
es disposa l’inici d’activitats, entre d’altres, de 
l’institut d’educació secundària esmentat, al 
qual s’atribueix la denominació específica de 
Baix Camp Nord, de les Borges del Camp.

La disposició addicional catorzena del Reial 
decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual 
es regulen els concursos de trasllats d’àmbit 
nacional per a la provisió de places correspo
nents als cossos docents (BOE núm. 239, de 
6.10.1998), estableix que quan es produeixi un 
canvi d’ensenyaments d’un centre a un altre 
els professors de les especialitats afectades 
quedaran adscrits al nou centre.

Així mateix, l’article 18.2 del Decret 67/1996, 
de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de 
23.2.1996), estableix que els professors que 
tinguin destinació definitiva en un centre com 
a conseqüència de desglossament, desdobla
ment, transformació o trasllat total o parcial 
d’altre o altres centres comptaran, a efectes 
d’antiguitat en el centre de destinació, la ge
nerada en el centre d’origen.

L’article 3 de l’esmentada Resolució 
EDU/3999/2006 autoritza la Direcció Gene
ral corresponent perquè adopti les mesures 
complementàries que exigeixi el funcionament 
d’aquest nou centre docent públic.

En conseqüència,

Resolc:

—1 S’assigna destinació definitiva, amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2008, a 
l’institut d’educació secundària Baix Camp 
Nord, de les Borges del Camp, amb número 
de codi 43010578, al funcionari docent que 
es detalla a l’annex d’aquesta Resolució, com 
a conseqüència del desglossament progressiu 
de l’IES Joan Guinjoan i Gispert.

—2 El funcionari docent relacionat a l’annex 
manté a tots els efectes l’antiguitat que posseïa 
en el centre d’origen. La nova adscripció no 
comporta cap modificació de la seva situació 
administrativa ni dels seus drets.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que preveu l’article 
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, 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, 10 de desembre de 2008

P. D. (Resolució de 17.10.2008, DOGC de 
31.10.2008)

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

ANNEX

Cos: professors d’ensenyament secundari
Especialitat: Música.
DNI: 039871169W.
Cognoms i nom: Vidal Llobera, Josep Artur.

(08.338.041)

RESOLUCIÓ EDU/3776/2008, de 10 de 
desembre, per la qual es fan públiques les 
llistes de seleccionats i seleccionades en el 
concurs de mèrits per a la selecció de di-
rector o directora convocat per la Resolució 
EDU/95/2008, de 18 de gener (DOGC núm. 
5057, de 28.1.2008).

La Resolució EDU/95/2008, de 18 de gener, 
per la qual es convoca concurs de mèrits per a 
la selecció de director o directora de diversos 
centres docents públics dependents del De
partament d’Educació (DOGC núm. 5057, de 
28.1.2008), estableix a la base 7 que finalitzat 
el procediment de selecció, la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
llista d’aspirants seleccionats i seleccionades, 
d’acord amb les resolucions emeses pels 
directors o directores dels serveis territorials 
corresponents.

Per tot el que s’ha exposat,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex d’aquesta resolució 
la llista d’aspirants seleccionats i seleccio
nades en el concurs de mèrits convocat per 
la Resolució EDU/95/2008, de 18 de gener, 
per ocupar la direcció de diversos centres 
docents públics dependents del Departament 
d’Educació, d’acord amb les resolucions 
emeses pels directors o directores dels serveis 
territorials corresponents, tenint en compte 
les possibles modificacions efectuades per 
estimació de recurs.

—2 Els nomenaments com a director o 
directora de centre han estat efectuats per al 
període d’1 de juliol de 2008 fins al 30 de juny 
de 2012, amb el benentès que el nomenament 
efectiu dels seleccionats i de les seleccionades 
queda condicionat al que estableix la base 
8 de la Resolució de convocatòria abans 
esmentada.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

ANNEX

Llista de candidats seleccionats

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

CC=Codi del centre.

Municipi CC Nom del centre NIF Cognoms i nom

Barcelona 08002903 CEE Sant Joan de la Creu ............................................037734353R Guinchard Notario, M. Carmen
Barcelona 08002629 CEIP Acàcies .................................................................046034916W Fornos Prat, M. Enriqueta
Barcelona 08002174 CEIP Baldiri Reixac ........................................................040884755R Lladonosa Usall, AnnaJosefina
Barcelona 08002952 CEIP Enric Granados .....................................................038544068R Pous Grebol, Ana M.
Barcelona 08046281 CEIP EstelGuinardó ......................................................040848816B Isern Gausi, Andreu
Barcelona 08052669 CEIP Ferran Sunyer .......................................................046323056K Caba Ariasol, Joan
Barcelona 08002460 CEIP Gaudí ....................................................................037796802M Fuster Castello, Esther
Barcelona 08002654 CEIP General Prim .........................................................013059478D Salinas Alonso, Antonio N.
Barcelona 08043966 CEIP Heura ....................................................................036928544C Torres Sisamon, Eugeni
Barcelona 08064179 CEIP La Llacuna del Poblenou ......................................037655086S Olle Comas, M. Angeles
Barcelona 08033523 CEIP La Muntanyeta ......................................................037363490J Moñux Villalba, Rosa M.
Barcelona 08043841 CEIP Lavínia ..................................................................077256585E Autonell Reixach, Maria
Barcelona 08002186 CEIP Mare de Déu de Montserrat .................................046218314K Guzman Llado, M. Teresa
Barcelona 08002897 CEIP Mestre Morera ......................................................046116300N Rocabert Argila, Noemi
Barcelona 08002034 CEIP Miquel Bleach .......................................................038473137W Estorch Badia, Rosa M.
Barcelona 08002733 CEIP Miralletes ..............................................................035121222S Cuesta Creus, Eva
Barcelona 08002204 CEIP Montseny ..............................................................043391299M Bestue Fumanal, M. Pilar
Barcelona 08002058 CEIP NII de Pràctiques .................................................035023259D Suñe Mochales, Miquel
Barcelona 08002988 CEIP Pare Poveda .........................................................037250490N Duran Sola, JoseMaria
Barcelona 08013457 CEIP Pegaso .................................................................037261154G Giralt Zarco, Joan
Barcelona 08037863 CEIP Seat ......................................................................038055454E Pascual Gausachs, Marta
Barcelona 08043292 CEIP Tabor ....................................................................036558404L Nuñez de Arenas Castells, M. Teresa
Barcelona 08002368 CEIP Timbaler del Bruc .................................................018158517V Millera Lardies, Teresa
Barcelona 08044120 CFA Freire ......................................................................035123002R Sierra Ballarin, Alexandre
Barcelona 08055683 CFA Manuel Sacristán ...................................................040946735L Gordillo Garcia, Josep M.
Barcelona 08061683 CFA Palau de Mar .........................................................078065902S Abello Guell, Montserrat
Barcelona 08013329 EASD Llotja ...................................................................046513870G Camps Gatell, Mercedes
Barcelona 08034588 IES Collserola ................................................................036912674C Aragon Minguell, Antonio
Barcelona 08013147 IES Emperador Carles ...................................................077893028D Sadurni Camps, Asuncion
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Barcelona 08043462 IES Ernest Lluch ............................................................039666184Q Pros Jorda, Rosa Maria
Barcelona 08040849 IES Fort Pius .................................................................036912677T Silvan Marti, Adolfo
Barcelona 08034576 IES Joan Salvat i Papasseit ...........................................043413605R Torrecillas Alias, Jose Antonio
Barcelona 08044958 IES Josep Pla ................................................................036905210P Homar Toboso, Montserrat
Barcelona 08034205 IES La Guineueta ...........................................................077084365A Noguera Sole, Josep
Barcelona 08034138 IES Poblenou .................................................................038530100V Secall Estallo, F. Xavier
Barcelona 08013238 IES Verdaguer ................................................................040948869Z Chamorro Bernal, Montserrat
Barcelona 08045483 IES Vila de Gràcia ..........................................................046106342J Figueras Mestres, Pilar
Barcelona 08047431 IES XXV Olimpíada ........................................................035029817N Rodriguez Collado, Josep Anton

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi CC Nom del centre NIF Cognoms i nom

Artés 08000244 CEIP Doctor Ferrer ................................039318835J Mas Soler, Josefa
Artés 08046876 IES Miquel Bosch i Jover ......................039328656J Sola Ferrer, Ramon
Avià 08000271 CEIP Santa Maria d’Avià .......................039300596J Casals Cubinsa, M. Teresa
Badalona 08044508 CEIP Ítaca .............................................033901775M Puigdueta Subirana, Maria Mercè
Badalona 08001509 CEIP Antoni Botey .................................035003463Q Castella Lazaro, Merce
Badalona 08037887 CEIP Baldiri Reixac ................................009713727E Rodriguez Fernandez, Manuel
Badalona 08036135 CEIP Joan Coret ...................................040940161T Garriga Abello, M. Lourdes
Badalona 08036342 CEIP Joan Llongueras ...........................046508201Q Sanchez Hita, Francisco
Badalona 08041167 CEIP Josep Carner ................................043524555E Fernandez Floriach, Dolors
Badalona 08034953 CEIP Llibertat.........................................010033313T Rodriguez Rodriguez, Isaac
Badalona 08035398 CEIP Miguel Hernández.........................008780966A Valmorisco Moreno, Celestina
Badalona 08039422 CEIP Rafael Alberti ................................037729291E Casablanca Pujol, Neus
Badalona 08042019 IES Badalona VII ....................................072529307A Hernandez Santadaria, Jose Angel
Badalona 08052888 IES Júlia Minguell ..................................015932132D Rayo Valdivia, Concepcion
Badalona 08040527 IES La Llauna ........................................033921476H Armario Garcia, Jose Antonio
Badalona 08057746 SES de Badalona ..................................046515753R Piqueras Cano, Mercedes
Balsareny 08001583 CEIP Guillem de Balsareny ....................039318185F Corominas Castellana, Concepcio
Berga 08065664 EOI del Berguedà ..................................046117469P Camps Vidal, Anna
Calldetenes 08015193 CEIP Sant Marc .....................................077094726Z Moreno Martin, Loreto
Callús 08015247 CEIP Joventut........................................039352533Q Codina Molina, Carles
Casserres 08015651 CEIP Princesa Làscaris .........................040601267B Salvador Mallarach, Teresa
Castellbell i el Vilar 08015806 CEIP Jaume Balmes ..............................039342491W Vall Vidal, Florentina
Castellfollit del Boix 08016070 CEIP de Maians  ZER Bages ...............039304971H Lopez Iglesias, Carmen
Castellgalí 08016094 CEIP Sant Miquel ..................................039329371S Fargas Navarro, Montserrat
Castellví de la Marca 08016161 CEIP El Castellot ...................................037650272P Mestres Bertran, Merce
Centelles 08044569 IES Pere Barnils .....................................077300560K Corbalan Gil, Juan
El Pla del Penedès 08022847 CEIP Sants. Abdó i SenénZER 
  La Ginesta .............................................035000257F Nager Troncho, Adela
El Pla del Penedès 08058064 ZER La Ginesta .....................................077288452B Farrera Piñol, Nuria
Gelida 08035246 IES Gelida ..............................................035026513C Arroyo Aragon, Antonio
Gironella 08017645 CEIP de Gironella ..................................077728797K Soler Morera, Ma.Teresa
L’Hospitalet de Llobregat 08018078 CEIP Mare de Déu de Bellvitge .............038430972L Casellas Ballart, Jaime
L’Hospitalet de Llobregat 08018091 CEIP Pep Ventura ..................................035086413M Sancho Figueras, Montserrat
L’Hospitalet de Llobregat 08019368 CEIP Pere Lliscart ..................................037791408Q Gutierrez Pertegal, M. Dolors
L’Hospitalet de Llobregat 08019198 CEIP Pompeu Fabra ..............................038558280E Anton Gomez, Rosa Maria
L’Hospitalet de Llobregat 08042883 CEIP Sant Josep  El Pi ........................038405864G Centelles Pastor, Jaume
L’Hospitalet de Llobregat 08062493 CFA Sant Ramon ..................................046315318B Caba Ariasol, Josep
L’Hospitalet de Llobregat 08019319 IES Pedraforca ......................................037724956B Agenjo Recuero, Dolores
L’Hospitalet de Llobregat 08055944 IES Rubió i Ors ......................................039311197B Tarres Pujol, Angela
Manresa 08063898 CEIP La Sèquia .....................................039344630W Feliu Puig, Montserrat
Manresa 08020097 CEIP Pare Algué ....................................039316697Z Vilar Torrens, Valenti
Moià 08022094 CEIP Josep Orriols i Roca .....................077734614L Suero Berruezo, Carles
Navàs 08022264 CEIP Sant Jordi .....................................077734830M Sunyer Sellares, M.Assumpta
Navarcles 08059524 SES de Navarcles ..................................039342471M Puertas Carbonell, M. Dolors
Perafita 08034795 CEIP Heurom  ZER Alt Lluçanès ..........077730463P Palau Palomera, Ma.Dolors
Puigreig 08052207 IES de Puigreig ....................................039316003X Uriz Garriga, Ma.Dolors
Sallent 08039306 CEIP Els Pins  ZER Bages ...................040289523D Palomeras Anglada, Joan
Sant Adrià de Besòs 08034989 CEIP Catalunya .....................................046038769Z Jimenez Martin, Marcel·la
Sant Adrià de Besòs 08045501 CEIP Mediterrània ..................................043409607M Castello Masip, Cristina
Sant Adrià de Besòs 08025083 CEIP Pompeu Fabra ..............................046040581D Martin Montes, Paloma
Sant Boi de Lluçanès 08025666 CEIP Aurora  ZER Alt Lluçanès ............077295937K Prat Basagaña, Nuria
Sant Hipòlit de Voltregà 08026521 CEIP Abat Oliba ....................................077294436S Bayes Roca, Anna M.
Sant Martí Sarroca 08027018 CEIP Jaume Balmes ..............................046634672X Rico Serra, Joan Josep
Sant Pere de Ribes 08062781 CEIP Mediterrània ..................................040858589D Teixido Martinez, M. Assumpcio
Sant Pere de Ribes 08034448 CEIP Santa Eulàlia .................................036965354F Santamaria Marin, M.Angels
Sant Pere de Riudebitlles 08027146 CEIP Sant Jeroni ...................................078070495P Puig Rosich, Ma.Claustre
 Sant Sadurní d’Anoia 08064702 IES Jacint Verdaguer .............................043437639T Muñoz Martinez, Robert
Santa Coloma de Gramenet 08027870 CEIP Les Palmeres ................................036933609W Roig Orriols, M. Teresa
Santa Coloma de Gramenet 08027468 CEIP Pallaresa .......................................037323732E Bertolin Prat, M. Soledad
Santa Coloma de Gramenet 08027432 CEIP Wagner .........................................037735338C Carrion Miras, Ana
Santa Coloma de Gramenet 08037176 IES La Bastida .......................................046043263T Carrasco Rueda, M. Clotilde
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Santa Coloma de Gramenet 08034643 IES Les Vinyes .......................................041078800H Requena Cerda, Nuria
Santa Coloma de Gramenet 08053078 IES Numància ........................................046019120F Freixa Lobera, M. Neus
Santa Coloma de Gramenet 08034001 IES Terra Roja ........................................040954892B Garcia Rodriguez, María Pilar
Santa Eulàlia de Riuprimer 08028072 CEIP El Roure Gros ...............................033936560Z Punti Jorda, M. Luisa
Seva 08041714 CEIP Les BasserolesZER 
  Les Guilleries .........................................078056330B Codony Palomeras, Jorge
Sitges 08062833 CEIP Agnès de Sitges ...........................077295680V Almirall Domenech, Montserrat
Sitges 08043981 IES Joan Ramon Benaprès ...................040929465E Valls Montagut, Samuel Damian
Sitges 08061014 IES Vinyet ..............................................077109641W Sanchez Morillo, Jose
Subirats 08029192 CEIP Sant Jordi  ZER Subirats ............077269917Z Massana Noya, Nuria
Subirats 08056766 ZER Subirats .........................................046631769M Vaques Colome, Nuria
Súria 08029209 CEIP Mare de Déu de Montserrat .........077733185Q Peralta Galdon, Encarnacion
Torelló 08030510 CEIP Doctor Fortià i Solà ......................077270883Z Vilageliu Arques, Montserrat
Vic 08031009 CEIP Doctor Joaquim Salarich ..............077083771F Senmarti Escarra, Merce
Vic 08035003 EASD de Vic ..........................................033936492S Ricart Rial, Ramon
Vic 08031022 IES de Vic .............................................037711424A Rierola Puigderajols, Miquel
Vilafranca del Penedès 08031320 CEIP Estalella i Graells...........................037675151R Cervera Gallemi, Montserrat
Vilanova i la Geltrú 08061051 CEIP Ítaca .............................................038542718P Almendros Ortiz, Francisca
Municipi CC Nom del centre......................................NIF Cognoms i nom
Vilanova i la Geltrú 08031666 CEIP Canigó ..........................................077092699B Prats Perez, Carlos
Vilanova i la Geltrú 08043917 CEIP Cossetània ....................................077293867K Rodriguez Gallego, M. Josefa
Vilanova i la Geltrú 08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros .......................033477019J Ibañez Fernandez, Pedro Luis
Vilobí del Penedès 08031319 CEIP Llebeig ..........................................037315981E Higueras Morejon, Rafael

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGATANOIA

Municipi CC Nom del centre NIF Cognoms i nom

Abrera 08000013 CEIP Francesc Platón i Sartí .................035109291K Grima Peña, Nuria
Calaf 08043395 IES Alexandre de Riquer........................046580302N Campos Cruz, Miguel Angel
Capellades 08015430 CEIP Marquès de la Pobla ....................037667864M Sabater Illa, Gloria
Castelldefels 08015855 CEIP Els Pins ........................................031837361W Santiago Fillol, Jose Luis
Castelldefels 08062924 CEIP Josep Guinovart ...........................040875961Q Alonso Calvo, Lluisa Ma.
Castelldefels 08037930 CEIP Margalló ........................................035280775V Morales Virgos, Fco.Fernando
Castelldefels 08037929 CEIP Torre Barona .................................018884749R Querol Peñarroya, Juan
Castelldefels 08040539 IES Les Marines ....................................035054794B Serra Sau, Margarida
Castellví de Rosanes 08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat .........035045067J Canadell Gallach, Fina
Corbera de Llobregat 08045859 IES de Corbera de Llobregat .................038503881H Pietx Rusiñol, Francesc Xavier
Cornellà de Llobregat 08016422 CEIP Abat Oliba ....................................007040798S Sandin Vazquez, Luis Miguel
Cornellà de Llobregat 08016392 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer .............038447966Q Carrasco Coria, Beatriz Cris.
Cornellà de Llobregat 08033900 IES Joan Miró ........................................038543503B Perez Alvarez, JoseLuis
Cornellà de Llobregat 08035143 IES Miquel Martí i Pol ............................026735905S Hervas Fernandez, Jose Ma.
El Prat de Llobregat 08022926 CEE Can Rigol ......................................039851771Q Rodriguez Ramos, Rosa
El Prat de Llobregat 08023131 IES Baldiri Guilera ..................................029027503P Borras Vilar, Vicente M.
Els Hostalets de Pierola 08022793 CEIP Renaixença ...................................044005523Z Ruiz Radigales, Clara Teresa
Esparreguera 08016872 CEIP M. de Déu de la Muntanya ...........035039314X Baltasar Ras, Marta
Esparreguera 08036044 CEIP Pau Vila ........................................018004243G Salinas Pueyo, Concepcion
Esparreguera 08016938 CEIP Taquígraf Garriga ..........................052205255Q López López, Víctor
Esparreguera 08053285 IES El Castell .........................................078074935D Aznar Batalla, Silvia
Esplugues de Llobregat 08040618 CEIP Can Vidalet ...................................038548624A Lopez Lopez, Guadalupe
Gavà 08017359 CEIP Salvador Lluch ..............................038070663M Mitjans Molinos, Ma.Merce
Gavà 08017530 IES de Bruguers ....................................036480471X Casabayo Marti, Montserrat
Igualada 08019459 CEIP Gabriel Castella i Raich ................077088744N Soler Gallart, Carme
Igualada 08047364 IES Joan Mercader ................................039349511F Fuertes Garcia, David
La Palma de Cervelló 08016264 CEIP El Solell .........................................038077849S Martin Manzano, Joaquin
La Torre de Claramunt 08030583 CEIP La Torre ........................................046028757F Piedra Lesta, Dolors Beat.
Martorell 08037152 IES Joan Oró .........................................035045224D Salvado Formosa, Concepcio
Martorell 08020620 IES Pompeu Fabra ................................077296242G Tendero Ferrer, Montserrat
Masquefa 08020841 CEIP El Turó ..........................................077288019S Matas Puig, Ma.Carme
Masquefa 08060514 SES de Masquefa .................................079275542Q Montserrat Fornies, Ruth
Molins de Rei 08021351 CEIP Alfonso XIII .....................................040912480B de los Mozos Gauxachs,Juan Antonio
Molins de Rei 08044247 CEIP Estel .............................................046227221G Lapeyra Farre, Montserrat
Molins de Rei 08034102 CEIP Ferran Agulló ................................052150014K Mouriño Font, Montserrat
Molins de Rei 08041660 CEIP Pont de la Cadena .......................038411480P Martinez Diaz, Pedro L.
Olesa de Montserrat 08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals .................038557315T Rodriguez Peña, Rafael
Pallejà 08044430 CEIP La Garalda ....................................046815691L Muñoz Romero, Carina Monica
Piera 08022768 CEIP Herois del Bruc.............................038543046Z Alvarez Garceso, Carmen
Piera 08047820 IES Guinovarda ......................................077299982H Freixas Mendez, Montserrat
Sant Andreu de la Barca 08025241 CEIP Joan Maragall ...............................046331226A Sanchez Medina, Jesus
Sant Boi de Llobregat 08025344 CEIP Amat i Verdú .................................038395871Q Farres Edo, Jaume
Sant Boi de Llobregat 08038259 CEIP Antoni Tàpies ................................077896182N Alongina Espuña, Rosa
Sant Boi de Llobregat 08038223 CEIP Benviure .......................................038494724S Botia Gomez, Fidela
Sant Boi de Llobregat 08025605 IES Camps Blancs ................................039670391Z Ferre Ferre, Lidia
Sant Feliu de Llobregat 08026385 CEIP Arquitecte Gaudí ...........................037270260W Flos Travieso, Judit
Sant Feliu de Llobregat 08041519 IES Martí Dot .........................................033932019G Codinach Rusiñol, Anna Ma.
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Sant Joan Despí 08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia ................046612583R Muñoz Gonzalez, Enrique Luis
Sant Vicenç dels Horts 08038284 CEIP La Guàrdia ....................................078074212E Gesse Pedrola, Josep
Sant Vicenç dels Horts 08041131 CEIP Sant Antoni ...................................046222272T Casaponsa Martinez, Maria Teresa
Sant Vicenç dels Horts 08035350 CEIP Sant Josep ...................................052197694E Hinojosa Garcia, Victòria
Sant Vicenç dels Horts 08053340 IES Gabriela Mistral ...............................038080310S Lopez del Castillo Ruiz, Maria
Santa Coloma de Cervelló 08027407 CEIP Montpedrós ..................................038557509X Rodriguez Perez, Nieves
Torrelles de Llobregat 08030649 CEIP Sant Martí .....................................035018982X Ortiz Rodriguez, Jose Luis
Vallirana 08030789 CEIP Pompeu Fabra ..............................038429658Q Garcia Duque, Maria Angels
Vallirana 08044570 IES Vall d’Arús .......................................021648910E Soler Martinez, Alberto Jose
Viladecans 08053364 IES Josep Mestres i Busquets ..............035060709S Prieto Alvarez, Gerard
Viladecans 08031228 IES Torre Roja........................................037742175A Vallduriola Calbo, Nuria
Vilanova del Camí 08063795 CEIP Marta Mata ...................................046580435F Bernadas Cirera, Eva

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLèS OCCIDENTAL

Municipi CC Nom del centre NIF Cognoms i nom

Badia del Vallès 08028931 CEIP La Muñeira ...................................039837452A Estivill Bargallo, Maria Carmen
Badia del Vallès 08028916 CEIP Las Seguidillas ..............................039145046N Fernandez Caballero, Manuela
Badia del Vallès 08034035 IES Federica Montseny ..........................038549071J Pizarro Garcia, Victoria Maria
Barberà del Vallès 08061142 CEIP Miquel Martí i Pol ..........................039021149Q Figuera Riba, Ramon
Barberà del Vallès 08035349 IES La Romànica ...................................040882450L Baro Roma, Jordi
Castellar del Vallès 08046682 IES de Castellar .....................................038048849H Tuà Marín, Lydia
Castellbisbal 08057229 CEIP Els Arenys.....................................046118877J Torner Bofill, Montserrat
Montcada i Reixac 08044533 IES La Ferreria .......................................037722889Z Caamaño Ros, Consol
Montcada i Reixac 08054174 IES La Ribera ........................................040602206F Vilardell Camprubi, Clara
Ripollet 08038156 CEIP Escursell i Bartalot ........................077095552N Gea Sanchez, Praxedes
Ripollet 08054186 IES Can Mas .........................................037265294G Gaston Membrado, Angel
Ripollet 08037206 IES Lluís Companys ..............................037267979K Samper Rodes, JoseMaria
Rubí 08061154 CEIP Ca n’Alzamora ..............................074594508B Hernandez Hernandez, Julio
Rubí 08023852 CEIP Joan Maragall ...............................036499274E Escribano Martinez, Ana
Rubí 08034060 CEIP Mossèn Cinto Verdaguer ..............038412572L Fernandez Chimeno, Laudelina
Sabadell 08061166 CEIP de Can Llong................................039033587B Muñoz Lizano, Ascension
Sabadell 08023943 CEIP Gaudí ............................................035011871Y Canoves Valiente, Mercedes
Sabadell 08041611 CEIP Joanot Alisanda ............................033870432B Viñals Uya, M.Montserrat
Sabadell 08024017 CEIP Miquel Carreras ............................033862427X Aguilera Medina, Emilia
Sabadell 08024790 CEIP Roureda ........................................036929325L Pedreño Camacho, Enrique
Sabadell 08024844 CEIP Torreguitart ...................................034738742W Llinares Moreno, Maria Pilar
Sabadell 08056997 CFA La Concòrdia .................................046120219K Flores Rodriguez, Maria Angels
Sabadell 08044636 EOI de Sabadell ....................................X0274119 M Corgnou , Marie Helene
Sabadell 08039203 IES Agustí Serra i Fontanet ...................024152627M Robles Fernandez, Manuel
Sabadell 08024741 IES Escola Industrial ..............................037647777C Millan Cascallo, Joaquim
Sabadell 08024871 IES Pau Vila ...........................................039012370T Carbonell Lopez, Jose
Sabadell 08046669 IES Ribot i Serra ....................................046648384Z Morales Puig, Gemma
Sant Llorenç Savall 08026919 CEIP Josep Gras ...................................077102570S Olive Jane, Maria
Sant Quirze del Vallès 08044454 CEIP Pilarín Bayés .................................039162348H Cardona Roda, Ester
Sant Quirze del Vallès 08060484 CEIP Taula Rodona ...............................039022486L Molto Sierra, Juli
Terrassa 08058465 CEIP Enxaneta ......................................077273071V Manils de Andres, Maria Teresa
Terrassa 08029350 CEIP França ..........................................039153852D Llobet Roma, Ana Maria
Terrassa 08030212 CEIP Josep Ventalló i Vintró ..................039149747K Priego Chamorro, Anna Ma.
Terrassa 08061774 CEIP Les Arenes ...................................033881187W Caba Arnella, Roser
Terrassa 08030248 CEIP Pau Vila i Dinarès .........................039170730M Vilanova Royo, Xavier
Terrassa 08030194 CEIP Pere Viver i Aymerich....................033875045R Sanchez del Rio, Maria Angels
Terrassa 08034059 IES Nicolau Copèrnic ............................017704183W Laganga Esteban, Fco.Javier
Vacarisses 08061191 CEIP Font de l’Orpina ...........................046115809G Pane Flor, Maria
Viladecavalls 08041726 CEIP Roc Blanc .....................................037769474R Rodriguez Lopez, Ma.Consol

SERVEIS TERRITORIALS AL MARESMEVALLèS ORIENTAL

Municipi CC Nom del centre NIF Cognoms i nom

Arenys de Mar 08035155 IES Els Tres Turons ................................038539438V Curto Homedes, Joan Antoni
Arenys de Munt 08034187 IES Domènec Perramon ........................043670304C Manzano Quintanilla, Miguel
Argentona 08000189 CEIP Bernat de Riudemeia ....................040868003Q Godia Ribes, Carme
Bigues i Riells 08060903 CEIP El Colomer ....................................052154392Y Vilaregut Urtusol, Meritxell
Caldes d’Estrac 08015004 CEIP Sagrada Família ............................046654050E Trubat Dalmau, Marta
Caldes de Montbui 08043486 IES Manolo Hugué ................................046031218F Rey Perez, Placido
Canovelles 08039677 CEIP Congost ........................................038760491V Montero Verdalet, Rosa
Canovelles 08055041 CFA Canovelles .....................................077292821X Jofre Oliveras, Maria Teresa
Cardedeu 08015454 CEIP R. Macip  Dolors Granés ............052201270X Grau Lucas, Cristina
Dosrius 08016835 CEIP del Pi ............................................052156348F Torner Redondo, Francesc de Pau
El Masnou 08043930 CEIP Marinada ......................................037739209G Puig Rodriguez, Santiago
El Masnou 08020723 CEIP Ocata ...........................................037281226C Navarro Mercade, Jordi
Granollers 08017712 CEIP Ferrer i Guàrdia.............................077090741P Ferrer Illa, Teresa Ma.
Granollers 08017918 CEIP Granullarius ...................................038781941P Rodriguez Martinez, Antonio
Granollers 08017694 CEIP Pereanton .....................................035005815E Martinez Lopez, Roser



Full de disposicions i actes administratius

6818

Municipi CC Nom del centre NIF Cognoms i nom

Granollers 08062213 EOI Vallès Oriental .................................X0188848 H Mackay , John
Granollers 08043644 IES Carles Vallbona ...............................040894554W Montoy Miret, Gloria
L’Ametlla del Vallès 08057266 CEIP Els Cingles ....................................037279224L Mas Canals, Joaquima V. de
La Llagosta 08039719 CEIP Les Planes ....................................041078729Q Cadena Falip, Josep
La Llagosta 08019711 CEIP Sagrada Família ............................036912000J Miñarro Simarro, Elena
La Roca del Vallès 08023591 CEIP Pilar MestresJaume Torrens ..........039850376R Garcia Casanova, Montserrat
Lliçà de Vall 08058969 SES El Vern ...........................................038062895B Borrell Massas, M. Neus
Llinars del Vallès 08042792 CEIP Damià Mateu ................................038543388B Guevara Perez, Juana
Mataró 08063874 CEIP de Mataró .....................................038766624D Puig Llaudo, Juan
Mataró 08054113 CEIP Anxaneta ......................................038773679A Saura Montamat, Mercedes
Mataró 08056614 CEIP Cirera ............................................038768883Z Noé Garrido, Montserrat
Mataró 08034333 CEIP La LLàntia.....................................037319979H Riera Villacampa, Marina
Mataró 08034746 CEIP Rocafonda ....................................038796847X Bosch Quintana, M. Engracia
Mataró 08021302 IES Damià Campeny .............................038788495F Barnet Soler, Anna
Mataró 08052979 IES Josep Puig i Cadafalch ...................038068534S Betran Sanchez, Rosa Maria
Mollet del Vallès 08021466 CEIP Col·legis Nous ..............................017154850R Bericat Sobreviela, Eduardo
Mollet del Vallès 08021582 CEIP Joan Salvat Papasseit ..................040921751J Sans Siscart, Rosa Maria
Mollet del Vallès 08055385 CFA Mollet del Vallès .............................025905931L Rayo Titos, Joaquina
Montgat 08061087 CEIP Escola Marina ...............................046344121H Guillamot Mañe, Silvia
Montornès del Vallès 08059792 CEIP Mogent .........................................040958133D Montaner Altadill, Angeles
Montornès del Vallès 08022057 CEIP Sant Sadurní.................................040963652P Soto Sillero, Prudencia
Palafolls 08061099 IES de Palafolls......................................038795605X Lopez Cazorla, Daniel
Parets del Vallès 08022690 CEIP Lluís Piquer ...................................043502366M Folguera Sans, Montserrat
Parets del Vallès 08022707 CEIP Pompeu Fabra ..............................017434230T Muñoz Urcola, Carlos Lorenzo
Pineda de Mar 08022835 CEIP Jaume I ........................................046689268G Furones Rodriguez, Ricard Josep
Premià de Mar 08043905 CEIP El Dofí ...........................................046217897H Foraster Arespacochaga, Montserrat
Premià de Mar 08031848 IES Cristòfol Ferrer ................................038832666H Simon Wack, Wolfgang Josep
Sant Antoni de Vilamajor 08025319 CEIP Joan Casas ..................................036931967Q Fernandez Guillen, Adoracion
Sant Iscle de Vallalta 08025071 CEIP Dones d’Aigua ..............................046539893Z Codina Ferrer, Ester
Sant Pere de Vilamajor 08063849 CEIP Vilamagore ....................................037718698D Vilaseca Roca, Merce
Sant Pol de Mar 08027225 CEIP Sant Pau ......................................035001002Q Roca Rosell, Xavier
Sant Vicenç de Montalt 08061105 CEIP Sot del Camp ...............................038790452D Lluch Arenas, Teresa
Santa Eulàlia de Ronçana 08028102 CEIP Ronçana .......................................077097840T Palau Canades, Elisabet
Santa Maria de Palautordera 08058945 CEIP La Tordera ....................................035026822F Gonzalvo Sanchez, Sonia
Santa Susanna 08028515 CEIP Santa Susanna .............................077283125C Aguilar Centrich, Nuria
Tordera 08059093 CEIP d’Hortsavinyà ................................037287884P Ballart Ros, Elisenda
Vilassar de Dalt 08026476 CEIP Francesc Macià ............................035045030E Vilaseca Canals, Joan

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
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Anglès 17000135 CEIP Pompeu Fabra ..............................040426427V Carreras Vila, Josep
Bàscara 17000354 CEIP Joan Reglà ...................................040279104D Alsina Barcelo, Concepcio
Banyoles 17005182 CEIP Can Puig ......................................017142468Q Bella Rando, Enevarina
Banyoles 17008821 EOI de Banyoles ....................................040302000C Gili Ribera, Annie
Bellcaire d’Empordà 17000381 CEIP El Rajaret  ZER Montgrí...............040508330V Jimenez Torroella, Isabel
Besalú 17000391 CEIP Salvador Vilarrasa .........................040291013G Torrent Carreras, Estrella
Blanes 17000469 CEIP Joaquim Ruyra .............................043670948C Queldra Moran, Maria
Cadaqués 17000627 CEIP Caritat Serinyana ..........................077960704L Pomes Comas, Maria dels Ànge
Capmany 17000822 CEIP Els DòlmensER Requesens .........040277191M Diaz Laguarda, Pedro
Capmany 17007488 ZER Requesens .....................................036966680E Prats Morera, Berta
Cassà de la Selva 17005650 IES de Cassà de la Selva ......................040314811C Poch Clara, Josep
Castellfollit de la Roca 17000861 CEIP CastellrocZER Els Volcans...........077905418W Carbona Pages, Ma.del Tura
Cervià de Ter 17007555 ZER Baix Ter .........................................077895742D Castella Navarro, Pere
Colera 17000950 CEIP Puig d’Esquers .............................040460935W Rosa Noguera, Mª Dolors
Figueres 17001103 CEIP Salvador Dalí ................................040461012X Carreras Riera, Maria
Figueres 17007178 CFA Maria Verdaguer.............................040520501K Bassa Coll, Montserrat
Fontcoberta 17004827 CEIP Alzina Reclamadora ......................040301567R Feixas Roura, Ma.Dolors
Girona 17001887 CEIP Carme Auguet ..............................077900238C Bolos Canal, Pilar de
Girona 17008286 CEIP Domeny ........................................046316142F Casacuberta Gelis, Ma.Carme
Girona 17001425 CEIP Eiximenis ......................................040289444E Asso Dalmau, Montserrat
Girona 17001930 CEIP Josep Dalmau i Carles .................040284047F Torrent Camos, Maria
Girona 17001838 CEIP Mare de Déu del Mont .................016496808N Alesanco Cordon, Victor
Girona 17001486 CEIP Montjuïc ........................................046117865J Bonal Sarro, Glória
Girona 17008675 CEIP Pericot ..........................................038791711A Villalon Torres, Angel
Girona 17001759 IES Escola d’Hostaleria 
  i Turisme de Girona ...............................039138287S Martin Roig, Ignacio
Girona 17001723 IES Jaume Vicens Vives ........................040274162N Saguer Canadell, Elisabet
Girona 17006939 IES Santa Eugènia .................................040310716L Vilarrubi Costa, Jordi
Hostalric 17001981 CEIP Mare de Déu dels Socors.............040279013X Trunas Salvado, Joaquim
La Jonquera 17002004 CEIP Josep Peñuelas del Rio ................077990112X Bahi Casanovas, Pere
La Vall d’en Bas 17004001 CEIP Verntallat .......................................040288908S Pruenca Reixach, Ma.Angels
Lloret de Mar 17004657 CEIP Esteve Carles ...............................036506569A Banti Castañer, Jose
Mieres 17002201 CEIP Finestres  ZER Els Volcans..........043412295W Fernandez Navarro, Maria Dolores
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Montagut i Oix 17002247 CEIP Mont Cós  ZER El Llierca ............039158235E Amoraga Piqueras, Ana Maria
Ogassa 17005029 CEIP L’Esquirol  ZER Vall de Ter ..........043626204B Palomeras Guillamet, Montserrat
Olot 17002302 CEIP EscolaLlar Lluís Maria Mestres
  i Martí ....................................................077908125H Juanola Abuli, Rosa Ma.
Olot 17002429 CEIP Sant Roc ......................................046673763R Bosch Roura, Marta
Olot 17007671 CFA La Garrotxa ....................................037273450H Noguera Fusellas, Nuria
Olot 17005893 IES Bosc de la Coma ............................046671890Z Boada Masoliver, Miquel
Palafrugell 17008146 CFA Palafrugell ......................................075058294W Peña Jimenez, Juana
Palafrugell 17002557 IES Baix Empordà .................................040279576K Poch Ferrer, Antoni
Palafrugell 17002545 IES Frederic Martí i Carreras ..................046207913Q Llovera Lloveras, Montserrat
Porqueres 17002818 CEIP Frigolet  ZER Les Goges .............090000870F Beneyto Perles, Josefa
Ripoll 17008833 EOI de Ripoll .........................................046621070R Fache Michel, Regine
Roses 17008237 CEIP Montserrat Vayreda ......................040431689N Testar Ymbert, Montserrat
Salt 17003203 IES Salvador Espriu ...............................077901901G Roura Massaneda, Josep
Sant Feliu de Guíxols 17008018 CEIP Ardenya ........................................040517431X Lloveras Verges, Ester
Sant Feliu de Guíxols 17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols .................016224838V Besa Maestresala, Jose Ramon
Sant Hilari Sacalm 17004517 IES Anton Busquets i Punset ................077901050G Madria Garriga, Ricard
Sant Jaume de Llierca 17003461 CEIP Les Escomes  ZER El Llierca ......040302303R Font Masdemont, Ma.Lourdes
Sant Jordi Desvalls 17003471 CEIP Sant Jordi  ZER Baix Ter .............039145928C Campa Guillem, Carme
Sant Julià de Ramis 17002193 CEIP Santa Fe  ZER Baix Ter ...............077895742D Castella Navarro, Pere
Santa Coloma de Farners 17008249 CEIP Castell de Farners ........................040282023F Marco Miquel, Roser
Municipi CC Nom del centre......................................NIF Cognoms i nom
Santa Cristina d’Aro 17003689 CEIP Pedralta ........................................040529596P Diaz Renau, Cristina
Santa Pau 17003719 CEIP Joan Maragall  ZER 
  Els Volcans ............................................077900468C Ferrarons Basagañas, Carme
Santa Pau 17007506 ZER Els Volcans ....................................077900424E Codina Guell, Antonia
Serinyà 17003801 CEIP Bora Gran  ZER Les Goges ........079295269D Roura Font, Ma. Dolores
Torroella de Montgrí 17003872 CEIP Guillem de Montgrí .......................040292664E Artalejo Radresa, Jordi
Torroella de Montgrí 17003860 CEIP Portitxol ........................................046123096T Salazar Ortiña, Olga
Torroella de Montgrí 17005923 IES Montgrí ............................................077999953F Plaja Aynier, Jordi
Tossa de Mar 17003926 CEIP Ignasi Melé i Farré ........................038064402T Herrero Galindo, Josep Antoni
Ullà 17003938 CEIP Puig Rodó  ZER Montgrí .............078001173P Gifre Font, Maria Neus
Vallllobrega 17008493 CEIP Vallllobrega ..................................040517070V Castillo Ribas, Ma.Teresa
Vallfogona de Ripollès 17003537 CEIP de Vallfogona de RipollèsZER 
  Comte Arnau .........................................039013096J Torres Siscar, Nuria
Vidreres 17004906 CEIP Salvador Espriu ............................040276538L Boada Daranas, Ma.Rosa
Vilabertran 17004098 CEIP Torre d’en Reig  ZER Canigó ......078063898N Lopez Fernandez, Abel
Vilablareix 17004116 CEIP Madrenc .......................................077256660M Via Bertran, Rosa Ma.
Vilafant 17004748 CEE Mare de Déu del Mont ..................040419134S Matabosch Rovira, Conxita
Vilobí d’Onyar 17004281 CEIP Josep Madrenys ...........................040248401B Fernandez Claret, Joan Alvaro

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
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Balaguer 25000781 CEIP Àngel Guimerà ..............................078067086A Gené Rosa, Benet
Balaguer 25000857 CEIP La Noguera ..................................017987561C Ferrer Prior, Mercè
Cervera 25001311 IES Antoni Torroja ..................................078064452Z Cuñe Sala, Blanca
Cervera 25005685 IES La Segarra ......................................039139910M Mateu Garcia, Ramon
Guissona 25001761 CEIP Ramon Faus i Esteve ...................040883839M Farran Mateu, M.Dolors
Guissona 25007505 IES de Guissona ....................................078061785S Pampalona Armengol, Maria
La Portella 25003792 CEIP Blanca de Villalonga  ZER 
  Alt Segrià ...............................................040852631P Terés Gruas, M.Pilar
Les 25006148 IES d’Ostalaria de LesVal d’Aran .........043710760L Rodriguez Zamorano, Manuel
Llavorsí 25007803 ZER Alt Pallars Sobirà ...........................040869482T Balagueró Sala, Josep
Lleida 25002064 CEIP Camps Elisis .................................040886247K Porta Sans, Jordi
Lleida 25006264 CEIP Escola Espiga ...............................040836805Y Grau Mazarico, Emili
Lleida 25002091 CEIP Magí Morera i Galícia ....................040832025X Ramon Orradre, M.Jesús
Lleida 25008777 CEIP Parc de l’Aigua .............................040859024F Molló Llorens, Josepa
Lleida 25002003 CEIP Santa Maria de Gardeny ..............040881570J Rubinat Masot, Anna M.
Lleida 25007611 CFA Joan Carles I .................................078067267T Malla Torres, Teresa
Lleida 25002696 IES Marius Torres ..................................017433732P Calvo Lopez, Celia
Maials 25003123 CEIP Otogesa  ZER L’Oliver .................040849144V Font Aresté, M.Carme
Mollerussa 25008625 CFA Mollerussa .....................................078073923D BellLloch Lleonart, M.Dolors
Mollerussa 25005582 IES Terres de Ponent .............................040878884H Ferran Llopart, Joan
Montellà i Martinet 25003275 CEIP Ridolaina  ZER Baridà  Batllia ....043393445N Clot Ruiz, Elisenda
Naut Aran 25000559 CEIP Sant Martí  ZER Val d’Aran .........033965019E Sánchez Cascales, Lourdes
Ponts 25003718 CEIP de Ponts .......................................035027789P Marsol Ballarà, Anna
Puigverd d’Agramunt 25003858 CEIP de Puigverd d’Agramunt   
  ZER  El Sió ............................................043701959G Seyós Solà, Mercè
Rialp 25003871 CEIP Montsent de Pallars  ZER 
  Alt Pallars Sobirà ...................................040869482T Balagueró Sala, Josep
Sant Llorenç de Morunys 25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys .........043725961V Molins Antolín, JoséF.
Sant Ramon 25004073 CEIP Mare de Déu de la Mercè  ZER 
  La Segarra .............................................078074108X Ollé Vilas, Carme
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Sarroca de Lleida 25004115 CEIP La Roca  ZER L’Eral ....................043741823D Reñé Camí, Judith
Sidamon 25004221 CEIP El Timó  ZER Plaurcén ................040884434W Jové Planes, Assumpció
Solsona 25008753 CFA Solsonès ........................................078149870X Pujantell Caelles, M.Lurdes
Soses 25004395 CEIP Jaume Miret .................................078070265P Huete Solsona, M.Josefa
Sunyer 25004413 CEIP de Sunyer  ZER L’Eral .................040861116Y Esterri Narcís, M.Montserrat
Tornabous 25008157 ZER Riu Ondara ....................................040858369L Farré Salvadó, Avel·lina
Torreserona 25004759 CEIP El Roser  ZER Alt Segrià .............040849809S Elvira Quiroga, Agustí
Torregrossa 25004723 CEIP La Bassa ......................................040889675E Clota Solé, M.Carme
Vielha e Mijaran 25006239 IES d’Aran .............................................043513738S Serrabona Mas, Manuel
Vilanova de la Barca 25005090 CEIP Mestral  ZER Argelaga ................040838998Z Català Codina, Joan

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi CC Nom del centre NIF Cognoms i nom

Alcover 43000135 CEIP Mare de Déu del Remei ...............077830885N Daroca Bove, Rosa Ma.
Botarell 43000640 CEIP M.Déu de la Candela  ZER 
  Baix Camp Sud .....................................039868621F Jimenez Gil, Rosa Maria
Cambrils 43010141 CEIP Guillem Fortuny ............................039853243Q Alegria Folch, Francesc Xavier
Cambrils 43006356 CEIP Marinada ......................................039851759G Romero Perez, Ma.Isabel
Constantí 43000895 CEIP Mossèn Ramon Bergadà ..............077782621W Giralt Batista, Liduvina
Constantí 43007646 IES de Constantí ...................................046037896S Claros Salse, Rosa Maria
El Vendrell 43004736 CEIP Els Secallets .................................040863043R Ferre Yegola, Maria Isabel
El Vendrell 43010177 CEIP Pla de Mar ....................................077270406C Papasseit Pages, Roser
El Vendrell 43004803 IES Andreu Nin ......................................039676221W Ecay Jardi, Susana Ma.
Falset 43001051 CEIP Antoni Vilanova .............................039833992Q Pujol Torrus, Immaculada
L’Arboç 43007580 IES de L’Arboç ......................................040912994L Gracia Mur, Guillem
La Bisbal del Penedès 43010414 IES Baix Penedès Nord .........................046633917Z Sonet Mestre, Nuria
Les Borges del Camp 43000627 CEIP Rocabruna ....................................039858501F Borras Ortiga, Ma.de la Riera
Nulles 43001796 CEIP Sant Sebastià  ZER Atzavara ......039707536Z Reig Pelleja, Meritxell
Reus 43010505 CEIP La Vitxeta .....................................039660499N Ripoll Amposta, Assumpta
Reus 43002235 CEIP Pompeu Fabra ..............................039644599M Mollar Adell, Laura
Rodonyà 43005571 CEIP Les Comes  ZER El Montmell .....052307208X Casas Sorribes, Gemma
Salomó 43005662 CEIP Josep Nin  ZER Baix Gaià ..........039695002S Barba Soliano, Eva Ma.
Salou 43009451 CEIP de Salou .......................................040911518S Llop Rams, Anna
Salou 43006393 CEIP Europa ..........................................009682202F Fernandez Robles, Ma.Angeles
Solivella 43003124 CEIP Sagrat Cor  ZER 
  Conca de Barberà .................................039637927A Mir Garces, Ma.Rosa
Tarragona 43003690 CEIP de Pràctiques ...............................040909612H Boix Miro, Josep Ramon
Tarragona 43005911 CEIP Campclar ......................................039669260X Vendrell Aragoneses, Alberto
Tarragona 43003720 CEIP Mare de Déu del Miracle ..............039650564J Figuerola Bardolet, Ma.Carme
Tarragona 43006381 CEIP Mediterrani ....................................039640684T Minguillon Ferre, Ma.Teresa
Tarragona 43009722 IES Cal·lípolis .........................................039674795W Garcia Rubio, Boni
Tarragona 43006125 IES Campclar ........................................039657945B Aloguin Pallach, MagiNicolau
Tarragona 43003653 IES Comte de Rius ................................039656611B Roca Rosell, Francesc
Tarragona 43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer ..............039663661T Castanedo Perez, Narciso
Tarragona 43006630 IES Pere Martell .....................................039672745E Miguel Rodriguez, Angel
Torredembarra 43010827 CEIP de Torredembarra .........................039669445B Molina Exposito, M.Inmaculada
Torredembarra 43006952 IES Torredembarra .................................039680928V Domingo Belando, Ambros
Valls 43004633 CEIP Eugeni d’Ors ................................077782557F Vidal Cendros, Ma.Merce
Valls 43004517 CEIP Rocabruna  ZER El Francolí ........039667873A Marcos Gimeno, Celia
Valls 43010670 EOI de Valls ...........................................046053483P Calduch Cortes, Cristina
Vandellòs i l’Hospitalet 
 de l’Inf. 43007208 IES Berenguer d’Entença ......................039847628J Cartanya Roca, Josep Maria
Vilaseca 43006241 CEIP La Plana .......................................077831067X Sabate Sabate, Teresa
Vilaseca 43008523 IES Vilaseca .........................................040885716L Bermejo Ballester, M Mercedes
Vilanova d’Escornalbou 43004888 CEIP Font de l’Arc  ZER Baix 
  Camp Sud .............................................039866532B Boqueras Descarrega, Rosa Maria

SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE

Municipi CC Nom del centre NIF Cognoms i nom

Alcanar 43005698 CEIP Marjal  ZER Mediterrània .............041490112K Mari Pons, Herminia
Alcanar 43009308 ZER Mediterrània ...................................041490112K Mari Pons, Herminia
Amposta 43005224 CEIP Mestre Agustí Barberà ..................040930554F Sole Pons, Rosa Maria
Amposta 43006101 IES Montsià ...........................................073983059V Perles Lledo, Gabriel
Batea 43000482 CEIP Mare de Déu del Portal ................052609009M Isern Meix, Maria del Mar
Corbera d’Ebre 43009461 ZER Terra AltaCentre ............................039661016T Alvarez Chaves, Alonso
Freginals 43005388 CEIP Joan Martí i Miralles  ZER 
  Montsià ..................................................040916185J Roig Carles, Montserrat
Gandesa 43006642 IES Terra Alta .........................................040931647L Marrugat Ber, Ricardo
Godall 43005418 CEIP Sant Salvador  ZER Montsià .......040924935T Villalbi Cid, Griselda Bàrbar
La Fatarella 43001097 CEIP Los Castellets  ZER 
  Terra Alta Nord ......................................039866563L Bernal Diaz, M.Isabel
La Palma d’Ebre 43005479 CEIP 1 d’Abril  ZER Ebre .....................078578849Q Blade Agusti, Ana Ma.
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La Torre de l’Espanyol 43005601 CEIP El Tormo  ZER Ribera 
  d’Ebre Nord ...........................................043716115S Marti Font, Ascension
Masdenverge 43001437 CEIP Rosa Gisbert  ZER Montsià ........040912745T Lopez Gimeno, Remigia
Móra d’Ebre 43001681 CEIP Lluís Viñas i Viñoles ......................039833490C Almolda Cardiel, Jose Ma.
Móra la Nova 43001723 CEIP 3 d’Abril ........................................039845654V Abella Loran, Miquel
Prat de Comte 43002144 CEIP M.de Déu de la Fontcalda 
  ZER PortsAlgars ...................................047820005S Carbo Prades, Judit
Sant Jaume d’Enveja 43004189 CEIP Sant Jaume ..................................040909430C Porres Macia, Sebastian M.
Santa Bàrbara 43003008 CEIP Jaume Balmes ..............................077882343L Roig Guimera, Cesar
Tortosa 43008912 CEIP Cinta Curto ...................................077883005Z Vizcarro Gianni, Teresa
Tortosa 43003987 CEIP Port rodó  ZER Mestral ...............040903887C Fava Mulet, Lourdes
Tortosa 43009862 EOI de Tortosa ......................................046122485X Falco Pegueroles, Merce

(08.338.040)

EDICTE de 2 de desembre de 2008, pel 
qual es notifica la proposta de resolució de 
l’expedient disciplinari incoat per Resolució de 
5 de febrer de 2008 al professor interí senyor 
Jaume Martín Bigas.

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

Així mateix es notifica que disposa d’un 
termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al 
DOGC, per poder al·legar davant la instrucció 
tot el que consideri convenient en la seva 
defensa. Passat aquest termini se seguiran 
les actuacions oportunes d’acord amb la 
normativa vigent.

Barcelona, 2 de desembre de 2008

Isabel Casals i Fradera
Instructora de l’expedient

(08.338.155)

RESOLUCIÓ EDU/3783/2008, de 12 de 
desembre, per la qual es concedeixen ajuts 
als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys 
que es trobin en situacions socioeconòmiques 
desfavorides, durant el curs 2008-2009.

L’Ordre EDU/259/2008, de 27 de maig 
(DOGC 5142, de 30.5.2008), aprova les 

bases generals de la línia d’ajuts i de sub
vencions destinada a les entitats locals, i les 
bases específiques dels diversos programes 
que la integren, entre ells el corresponent a 
l’escolarització a llars d’infants municipals de 
nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desfavorides, 
i obre la convocatòria pública per al curs 
20082009.

La base específica 6 del programa C de 
l’annex 2 de l’esmentada Ordre delega en 
la directora general d’Atenció a la Comunitat 
Educativa la resolució de la convocatòria, a 
proposta d’una comissió de valoració consti
tuïda a aquest efecte.

Examinades les sol·licituds presentades, 
vista la proposta de la Comissió de Valo
ració constituïda i en virtut de la delegació 
efectuada per la base reguladora 6 abans 
esmentada,

Resolc:

—1 Atorgar als ajuntaments titulars de llars 
d’infants que es relacionen a l’annex 1 d’aques
ta Resolució els ajuts pels imports que s’hi 
especifiquen, per a l’escolarització de nens i 
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situaci
ons socioeconòmiques desfavorides, durant el 
curs 20082009, per un total de 5.018.919,00 
euros, dels quals 1.656.243,27 euros van amb 
càrrec al crèdit EN04 D/460000100/4250 dels 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a 2008 i 3.362.675,73 euros a l’aplicació 
corresponent de l’any 2009.

—2 Relacionar a l’annex 2 d’aquesta Resolu
ció els ajuntaments que renuncien a l’activitat 
objecte d’aquests ajuts.

—3 Autoritzar el pagament de 1.656.243,27 
e u ro s ,  a m b  c à r re c  a l  c rè d i t  E N 0 4 
D/460000100/4250 dels Pressupostos de la 
Generalitat per a 2008, pel que fa al pagament 
de la bestreta prevista a la base específica 8 
del programa C de l’annex 2 de l’Ordre de 
convocatòria.

—4 Ordenar la publicació d’aquesta Reso
lució al tauler d’anuncis de la seu central del 
Departament d’Educació, als dels seus serveis 
territorials i al DOGC.

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, 
d’acord amb el que preveu l’article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós 
administratiu, poden presentar requeriment 
davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la seva publicació al DOGC, segons el que 
disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

P. D. (Ordre EDU/259/2008, DOGC de 
30.5.2008)

Isabel Darder
Directora general d’Atenció  
a la Comunitat Educativa
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ANNEX 1

Relació de perceptors d’ajuts per a l’escolarització, a llars d’infants municipals, de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en 
situacions socioeconòmiques desfavorides, durant el curs 2008-2009

Relació d’entitats locals ordenada per serveis

 Núm. Sol·licituds  
Ajuntament d’ajuntaments admeses Import concedit Bestreta

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A BARCELONA I (CIUTAT)

Ajuntament de Barcelona  976 918.445,28 EUR 303.086,94 EUR

Total per servei territorial: 1 976 918.445,28 EUR 303.086,94 EUR

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A BARCELONA II (COMARQUES)

Ajuntament d’Artés  4 4.720,00 EUR 1.557,60 EUR

Ajuntament d’Avià  4 4.924,00 EUR 1.624,92 EUR

Ajuntament d’Avinyó  4 4.952,00 EUR 1.634,16 EUR

Ajuntament de Berga  6 8.400,00 EUR 2.772,00 EUR

Ajuntament de Cardona  3 3.188,49 EUR 1.052,20 EUR

Ajuntament de Casserres  5 3.600,00 EUR 1.188,00 EUR

Ajuntament de Castellbell i el Vilar  2 500,00 EUR 165,00 EUR

Ajuntament de Castellfollit del Boix  1 1.265,00 EUR 417,45 EUR

Ajuntament de Centelles  11 14.238,84 EUR 4.698,82 EUR

Ajuntament de Cercs  4 3.865,24 EUR 1.275,53 EUR

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Ajuntament de Folgueroles  5 7.000,00 EUR 2.310,00 EUR

Ajuntament de Fonollosa  6 8.400,00 EUR 2.772,00 EUR

Ajuntament de Gelida  5 7.000,00 EUR 2.310,00 EUR

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  74 100.432,80 EUR 33.142,82 EUR

Ajuntament de Manlleu  13 18.200,00 EUR 6.006,00 EUR

Ajuntament de Manresa  36 32.194,44 EUR 10.624,17 EUR

Ajuntament de Mediona  7 5.390,00 EUR 1.778,70 EUR

Ajuntament de Moià  16 22.400,00 EUR 7.392,00 EUR

Ajuntament de Montmajor  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Ajuntament de Muntanyola  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Ajuntament de Navarcles  13 18.070,00 EUR 5.963,10 EUR

Ajuntament de Navàs  8 6.417,44 EUR 2.117,76 EUR

Ajuntament d’Olèrdola  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Ajuntament de Puigreig  6 6.589,32 EUR 2.174,48 EUR

Ajuntament de Roda de Ter  8 11.103,60 EUR 3.664,19 EUR

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  14 5.880,00 EUR 1.940,40 EUR

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  11 15.400,00 EUR 5.082,00 EUR

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  4 5.560,00 EUR 1.834,80 EUR

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  6 8.400,00 EUR 2.772,00 EUR

Ajuntament de Sant Martí Sarroca  3 1.875,00 EUR 618,75 EUR

Ajuntament de Sant Mateu de Bages  1 1.000,00 EUR 330,00 EUR

Ajuntament de Sant Pere de Ribes  6 4.344,96 EUR 1.433,84 EUR

Ajuntament de Sant Quirze de Besora  9 12.600,00 EUR 4.158,00 EUR

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia  8 11.200,00 EUR 3.696,00 EUR

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola  16 22.400,00 EUR 7.392,00 EUR

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet  17 9.486,00 EUR 3.130,38 EUR

Ajuntament de Santa Maria de Corcó  4 5.060,00 EUR 1.669,80 EUR

Ajuntament de Santpedor  2 2.740,00 EUR 904,20 EUR

Ajuntament de Súria  5 7.000,00 EUR 2.310,00 EUR

Ajuntament de Tona  23 32.200,00 EUR 10.626,00 EUR

Ajuntament de Viladrau  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Ajuntament de Vilobí del Penedès  1 1.330,00 EUR 438,90 EUR

Total per servei territorial: 43 386 460.327,13 EUR 165,00 EUR
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 Núm. Sol·licituds  
Ajuntament d’ajuntaments admeses Import concedit Bestreta

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

AL BAIX LLOBREGATANOIA

Ajuntament de Begues  6 8.400,00 EUR 2.772,00 EUR

Ajuntament de Castelldefels  26 23.931,96 EUR 7.897,55 EUR

Ajuntament de Collbató  1 1.372,40 EUR 452,89 EUR

Ajuntament del Prat de Llobregat  72 98.147,52 EUR 32.388,68 EUR

Ajuntament d’Esparreguera  20 17.923,00 EUR 5.914,59 EUR

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  70 35.982,80 EUR 11.874,32 EUR

Ajuntament d’Igualada  51 64.273,77 EUR 21.210,34 EUR

Ajuntament de la Llacuna  3 3.259,80 EUR 1.075,73 EUR

Ajuntament de Martorell  27 20.841,84 EUR 6.877,81 EUR

Ajuntament de Masquefa  8 1.864,48 EUR 615,28 EUR

Ajuntament de Molins de Rei  17 21.880,19 EUR 7.220,46 EUR

Ajuntament d’Òdena  4 4.950,72 EUR 1.633,74 EUR

Ajuntament d’Olesa de Montserrat  7 9.800,00 EUR 3.234,00 EUR

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  23 30.569,99 EUR 10.088,10 EUR

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  17 23.800,00 EUR 7.854,00 EUR

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat  6 8.400,00 EUR 2.772,00 EUR

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires  3 3.850,62 EUR 1.270,70 EUR

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  58 81.200,00 EUR 26.796,00 EUR

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  54 70.470,00 EUR 23.255,10 EUR

Ajuntament de Torrelles de Llobregat  4 5.600,00 EUR 1.848,00 EUR

Ajuntament de Viladecans  49 68.600,00 EUR 22.638,00 EUR

Ajuntament de Vilanova del Camí  24 30.240,00 EUR 9.979,20 EUR

Total per servei territorial: 22 550 635.359,09 EUR 452,89 EUR

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

AL VALLèS OCCIDENTAL

Ajuntament de Barberà del Vallès  30 38.581,80 EUR 12.731,99 EUR

Ajuntament de Castellar del Vallès  3 3.999,99 EUR 1.320,00 EUR

Ajuntament de Montcada i Reixac  28 39.200,00 EUR 12.936,00 EUR

Ajuntament de Rubí  35 43.600,20 EUR 14.388,07 EUR

Ajuntament de Sabadell  228 319.200,00 EUR 105.336,00 EUR

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  43 60.200,00 EUR 19.866,00 EUR

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda  54 75.600,00 EUR 24.948,00 EUR

Ajuntament de Sentmenat  10 7.870,80 EUR 2.597,36 EUR

Ajuntament de Terrassa  252 201.557,16 EUR 66.513,86 EUR

Total per servei territorial: 10 686 794.009,95 EUR 1.320,00 EUR

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A GIRONA

Ajuntament d’Arbúcies  9 11.880,00 EUR 3.920,40 EUR

Ajuntament de Besalú  9 12.600,00 EUR 4.158,00 EUR

Ajuntament de Bescanó  2 2.354,00 EUR 776,82 EUR

Ajuntament de Cadaqués  2 1.290,30 EUR 425,80 EUR

Ajuntament de Caldes de Malavella  13 8.608,21 EUR 2.840,71 EUR

Ajuntament de Calonge  15 21.000,00 EUR 6.930,00 EUR

Ajuntament de Celrà  15 1.698,60 EUR 560,54 EUR

Ajuntament de Figueres  29 39.875,00 EUR 13.158,75 EUR

Ajuntament de Girona  90 86.679,90 EUR 28.604,37 EUR

Ajuntament de la Cellera de Ter  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Ajuntament de la Jonquera  13 18.200,00 EUR 6.006,00 EUR

Ajuntament de les Preses  2 2.800,00 EUR 924,00 EUR

Ajuntament de Llagostera  17 23.800,00 EUR 7.854,00 EUR

Ajuntament de Maçanet de la Selva  9 11.880,00 EUR 3.920,40 EUR

Ajuntament de Montras  4 5.600,00 EUR 1.848,00 EUR
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 Núm. Sol·licituds  
Ajuntament d’ajuntaments admeses Import concedit Bestreta

Ajuntament d’Olot  75 105.000,00 EUR 34.650,00 EUR

Ajuntament de Palafrugell  43 60.200,00 EUR 19.866,00 EUR

Ajuntament de Peralada  7 9.800,00 EUR 3.234,00 EUR

Ajuntament de Riells i Viabrea  2 2.308,00 EUR 761,64 EUR

Ajuntament de Riudellots de la Selva  4 5.600,00 EUR 1.848,00 EUR

Ajuntament de Sant Gregori  2 2.800,00 EUR 924,00 EUR

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses  2 1.932,76 EUR 637,81 EUR

Ajuntament de Sant Julià de Ramis  5 5.353,70 EUR 1.766,72 EUR

Ajuntament de Sant Pau de Segúries  2 2.800,00 EUR 924,00 EUR

Ajuntament de Sarrià de Ter  7 9.800,00 EUR 3.234,00 EUR

Ajuntament de Sils  3 3.897,00 EUR 1.286,01 EUR

Ajuntament de Tossa de Mar  11 8.063,00 EUR 2.660,79 EUR

Ajuntament de Vidreres  13 17.431,31 EUR 5.752,33 EUR

Total per servei territorial: 28 408 487.451,78 EUR 425,80 EUR

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A LLEIDA

Ajuntament d’Agramunt  13 13.969,67 EUR 4.609,99 EUR

Ajuntament d’Alcoletge  8 8.240,00 EUR 2.719,20 EUR

Ajuntament d’Alfarràs  4 4.268,60 EUR 1.408,64 EUR

Ajuntament d’Alguaire  8 11.200,00 EUR 3.696,00 EUR

Ajuntament d’Almacelles  10 14.000,00 EUR 4.620,00 EUR

Ajuntament d’Almenar  6 6.858,00 EUR 2.263,14 EUR

Ajuntament d’Alpicat  6 8.400,00 EUR 2.772,00 EUR

Ajuntament d’Artesa de Lleida  3 2.700,00 EUR 891,00 EUR

Ajuntament d’Artesa de Segre  2 1.268,08 EUR 418,47 EUR

Ajuntament de Balaguer  7 2.660,00 EUR 877,80 EUR

Ajuntament de Benavent de Segrià  4 5.554,04 EUR 1.832,83 EUR

Ajuntament de Castellnou de Seana  1 700,00 EUR 231,00 EUR

Ajuntament del Pont de Suert  9 11.349,00 EUR 3.745,17 EUR

Ajuntament d’Esterri d’Àneu  4 5.600,00 EUR 1.848,00 EUR

Ajuntament de Guissona  3 2.268,00 EUR 748,44 EUR

Ajuntament de l’Albi  5 4.950,00 EUR 1.633,50 EUR

Ajuntament de la Pobla de Segur  13 11.247,60 EUR 3.711,71 EUR

Ajuntament de la Vall de Boí  2 2.109,72 EUR 696,21 EUR

Ajuntament de les Borges Blanques  13 9.581,00 EUR 3.161,73 EUR

Ajuntament de Llavorsí  2 2.800,00 EUR 924,00 EUR

Ajuntament de Lleida  206 92.803,00 EUR 30.624,99 EUR

Ajuntament de Ponts  3 3.299,34 EUR 1.088,78 EUR

Ajuntament de Puigverd de Lleida  7 8.295,00 EUR 2.737,35 EUR

Ajuntament de Rialp  4 5.600,00 EUR 1.848,00 EUR

Ajuntament de Rosselló  2 2.730,00 EUR 900,90 EUR

Ajuntament de Solsona  37 51.800,00 EUR 17.094,00 EUR

Ajuntament de Sort  8 10.800,00 EUR 3.564,00 EUR

Ajuntament de Torà  3 1.501,50 EUR 495,50 EUR

Ajuntament de Torrefarrera  7 9.240,00 EUR 3.049,20 EUR

Ajuntament de Torregrossa  3 2.867,55 EUR 946,29 EUR

Ajuntament de Torrelameu  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Ajuntament de Vielha e Mijaran  3 4.200,00 EUR 1.386,00 EUR

Total per servei territorial: 32 409 327.060,10 EUR 231,00 EUR

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A TARRAGONA

Ajuntament d’Alcover  26 28.394,60 EUR 9.370,22 EUR

Ajuntament de Banyeres del Penedès  4 5.600,00 EUR 1.848,00 EUR

Ajuntament de Cambrils  24 33.600,00 EUR 11.088,00 EUR

Ajuntament de Constantí  20 27.600,00 EUR 9.108,00 EUR
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 Núm. Sol·licituds  
Ajuntament d’ajuntaments admeses Import concedit Bestreta

Ajuntament de Cunit  14 8.187,90 EUR 2.702,01 EUR

Ajuntament del Pla de Santa Maria  4 4.820,00 EUR 1.590,60 EUR

Ajuntament del Vendrell  62 39.384,88 EUR 12.997,01 EUR

Ajuntament de l’Espluga de Francolí  9 10.786,05 EUR 3.559,40 EUR

Ajuntament de la Bisbal del Penedès  9 12.600,00 EUR 4.158,00 EUR

Ajuntament de Llorenç del Penedès  4 5.057,76 EUR 1.669,06 EUR

Ajuntament de Montblanc  6 8.400,00 EUR 2.772,00 EUR

Ajuntament de Reus  56 73.519,60 EUR 24.261,47 EUR

Ajuntament de Salou  27 34.951,50 EUR 11.534,00 EUR

Ajuntament de Tarragona  257 192.104,93 EUR 63.394,63 EUR

Ajuntament de Valls  19 24.624,00 EUR 8.125,92 EUR

Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  4 2.706,16 EUR 893,03 EUR

Ajuntament de Vilarodona  6 4.680,00 EUR 1.544,40 EUR

Ajuntament de Vimbodí i Poblet  4 5.110,44 EUR 1.686,45 EUR

Total per servei territorial: 18 555 522.127,82 EUR 893,03 EUR

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ

A LES TERRES DE L’EBRE

Ajuntament d’Amposta  31 35.503,37 EUR 11.716,11 EUR

Ajuntament d’Horta de Sant Joan  9 7.515,00 EUR 2.479,95 EUR

Ajuntament de Móra d’Ebre  13 15.015,00 EUR 4.954,95 EUR

Ajuntament de Santa Bàrbara  7 8.239,00 EUR 2.718,87 EUR

Total per servei territorial: 4 60 66.272,37 EUR 2.479,95 EUR

SERVEIS TERRITORIALS

DE MARESMEVALLèS ORIENTAL

Ajuntament d’Alella  12 16.800,00 EUR 5.544,00 EUR

Ajuntament d’Argentona  13 18.200,00 EUR 6.006,00 EUR

Ajuntament de Bigues i Riells  18 17.951,22 EUR 5.923,90 EUR

Ajuntament de Cabrera de Mar  5 7.000,00 EUR 2.310,00 EUR

Ajuntament de Caldes d’Estrac  7 9.800,00 EUR 3.234,00 EUR

Ajuntament de Caldes de Montbui  22 30.800,00 EUR 10.164,00 EUR

Ajuntament de Calella  8 5.774,96 EUR 1.905,74 EUR

Ajuntament de Canet de Mar  29 39.875,00 EUR 13.158,75 EUR

Ajuntament de Canovelles  65 91.000,00 EUR 30.030,00 EUR

Ajuntament de Cardedeu  9 12.600,00 EUR 4.158,00 EUR

Ajuntament del Masnou  10 13.775,00 EUR 4.545,75 EUR

Ajuntament de Granollers  31 43.400,00 EUR 14.322,00 EUR

Ajuntament de la Garriga  13 17.589,00 EUR 5.804,37 EUR

Ajuntament de les Franqueses del Vallès  7 8.575,00 EUR 2.829,75 EUR

Ajuntament de Lliçà d’Amunt  20 24.462,60 EUR 8.072,66 EUR

Ajuntament de Lliçà de Vall  10 9.009,00 EUR 2.972,97 EUR

Ajuntament de Malgrat de Mar  18 14.244,84 EUR 4.700,80 EUR

Ajuntament de Mataró  102 142.800,00 EUR 47.124,00 EUR

Ajuntament de Mollet del Vallès  35 49.000,00 EUR 16.170,00 EUR

Ajuntament de Montgat  12 16.800,00 EUR 5.544,00 EUR

Ajuntament de Montmeló  16 12.680,48 EUR 4.184,56 EUR

Ajuntament d’Òrrius  2 2.800,00 EUR 924,00 EUR

Ajuntament de Parets del Vallès  32 29.807,36 EUR 9.836,43 EUR

Ajuntament de Pineda de Mar  52 16.757,00 EUR 5.529,81 EUR

Ajuntament de Premià de Dalt  13 18.200,00 EUR 6.006,00 EUR

Ajuntament de Premià de Mar  22 30.800,00 EUR 10.164,00 EUR

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta  6 5.575,38 EUR 1.839,88 EUR

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta  3 3.900,00 EUR 1.287,00 EUR

Ajuntament de Sant Pol de Mar  2 2.800,00 EUR 924,00 EUR

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  10 14.000,00 EUR 4.620,00 EUR

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera  2 1.683,00 EUR 555,39 EUR
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 Núm. Sol·licituds  
Ajuntament d’ajuntaments admeses Import concedit Bestreta

Ajuntament de Teià  6 8.400,00 EUR 2.772,00 EUR

Ajuntament de Tiana  4 5.600,00 EUR 1.848,00 EUR

Ajuntament de Tordera  5 6.325,00 EUR 2.087,25 EUR

Ajuntament de Vilassar de Dalt  10 14.000,00 EUR 4.620,00 EUR

Ajuntament de Vilassar de Mar  36 45.080,64 EUR 14.876,61 EUR

Total per servei territorial: 36 667 807.865,48 EUR 555,39 EUR

Total: 194 4.697 5.018.919,00 EUR 1.656.243,31 EUR

ANNEX 2

Ajuts per a l’escolarització a llars d’infants municipals de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques 
desfavorides, durant el curs 2008-2009

Ajuntaments exclosos.

Relació d’entitats locals ordenada per serveis

Nom d’ajuntament Motiu exclusió

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A BARCELONA II (COMARQUES)
Ajuntament de Torrelavit Renúncia a l’activitat

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A TARRAGONA
Ajuntament d’Alforja Renúncia a l’activitat

(08.345.032)

RESOLUCIÓ EDU/3784/2008, de 24 de no-
vembre, per la qual es resol el concurs públic 
per a la concessió de subvencions destinades 
a l’escolarització d’infants de zero a tres anys 
en centres educatius de Catalunya de titularitat 
privada sense finalitat de lucre.

Per l’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 destinades a l’escolarització 
d’infants de zero a tres anys en centres 
educatius de Catalunya de titularitat privada 
sense finalitat de lucre (Programa A), per al 
curs escolar 20082009.

D’acord amb la base 5 del Programa A 
d’aquesta Ordre, el conseller d’Educació re
soldrà 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 que consten a l’annex 1 d’aquesta 
Resolució, per als alumnes i pels imports que 
s’hi detallen.

—2 Denegar les subvencions als centres que 
consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució, per 
les causes que en cada cas s’hi especifica.

—3 D’acord amb el que disposa la base 8 
del Programa A de l’Ordre de convocatòria 

de subvencions, la tramitació del pagament 
de la bestreta s’efectuarà un cop atorgada 
aquesta subvenció i la resta de la subvenció 
es tramitarà un cop presentada la justificació 
de tot l’import atorgat, segons estableix la 
base 7 del Programa A.

—4 Aquesta Resolució suposa una des
pesa de 8.848.000,00 euros, dels quals 
3.226.644,40 euros s’imputen al pressupost 
de l’any 2008, en concepte de bestreta i van a 
càrrec de l’aplicació EN03 D/480130000/421A. 
La resta de l’import és de 5.621.355,60 euros 
i anirà a càrrec de la corresponent partida de 
l’any 2009.

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

Així mateix, poden interposar 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, 24 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):
(1) El centre no compleix el requisit que 

estableix la base 2.a) del Programa A de 
l’Ordre de convocatòria, segons la qual els 
centres han d’estar autoritzats pel Departa
ment d’Educació per impartir el primer cicle 
de l’educació infantil.

(2) El centre no compleix el requisit que 
estableix la base 2.b) del Programa A de 
l’Ordre de convocatòria, segons la qual els 
centres han d’estar constituïts com a entitats 
sense ànim de lucre.

(3) El centre supera la capacitat autoritzada.

SERVEIS TERRITORIALS:  

BAIX LLOBREGATANOIA

Municipi: Castelldefels (Baix Llobregat).
Denominació: LLI privada El Niu.
Codi: 08048897.
Infants amb subvenció concedida: 101.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
29.465,74 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 51.334,26 
euros.

Municipi:  Cornel là de Llobregat (Baix 
Llobregat).
Denominació: Betània.
Codi: 08016513.
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Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.834,80 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 10.165,20 
euros.

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).
Denominació: LLI privada El Món Petit de 
San Pedro.
Codi: 08060824.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.086,12 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 19.313,88 
euros.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Ateneu Igualadí.
Codi: 08036962.
Infants amb subvenció concedida: 52.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.170,48 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 26.429,52 
euros.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08019599.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Maristes Igualada.
Codi: 08019541.
Infants amb subvenció concedida: 81.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.630,94 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 41.169,06 
euros.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Mowgli.
Codi: 08019617.
Infants amb subvenció concedida: 29.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.460,46 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 14.739,54 
euros.

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08019575.
Infants amb subvenció concedida: 79.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.047,46 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 40.152,54 
euros.

Municipi: Martorell (Baix Llobregat).
Denominació: LLI privada Parroquial.
Codi: 08050636.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Molins de Rei (Baix Llobregat).
Denominació: LLI privada El Cargol.
Codi: 08050399.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.796,14 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 31.003,86 
euros.

Munic ip i :  O lesa de Montserrat  (Ba ix 
Llobregat).
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.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Munic ip i :  O lesa de Montserrat  (Ba ix 
Llobregat).
Denominació: Santa Maria.
Codi: 08050651.
Infants amb subvenció concedida: 120.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
35.008,80 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 60.991,20 
euros.

Municipi: Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat).
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Codi: 08025253.
Infants amb subvenció concedida: 102.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
29.757,48 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 51.842,52 
euros.

Municipi: Santa Coloma de Cervelló (Baix 
Llobregat).
Denominació: LLI privada Petit Llor.
Codi: 08059020.
Infants amb subvenció concedida: 72.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.005,28 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 36.594,72 
euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Ada.
Codi: 08049257.
Infants amb subvenció concedida: 67.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
19.546,58 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 34.053,42 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Àgora.
Codi: 08051483.
Infants amb subvenció concedida: 55.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.045,70 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 27.954,30 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08008531.
Infants amb subvenció concedida: 81.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.630,94 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 41.169,06 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Bienaventurada Virgen María.
Codi: 08004018.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.

Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Casa Sagrada Família.
Codi: 08054526.
Infants amb subvenció concedida: 54.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.753,96 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 27.446,04 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 08007366.
Infants amb subvenció concedida: 114.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
33.258,36 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 57.941,64 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Corazón de Jesús.
Codi: 08048423.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.086,12 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 19.313,88 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Gravi.
Codi: 08011448.
Infants amb subvenció concedida: 24.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.001,76 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 12.198,24 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 08048150.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Infants amb subvenció denegada: 2.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
20.421,80 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 35.578,20 
euros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: L’Acis.
Codi: 08048484.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Lluna.
Codi: 08049580.
Infants amb subvenció concedida: 65.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
18.963,10 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 33.036,90 
euros.
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Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Paz.
Codi: 08051719.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Bressol del Nen 
Jesús.
Codi: 08003154.
Infants amb subvenció concedida: 102.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
29.757,48 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 51.842,52 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Drac Màgic.
Codi: 08062328.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Infants amb subvenció denegada: 6.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada El Petit Príncep 
Blau.
Codi: 08055981.
Infants amb subvenció concedida: 51.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.878,74 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 25.921,26 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada El Tren Groc.
Codi: 08061324.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Molina Blau.
Codi: 08049725.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Nexe.
Codi: 08060472.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.210,90 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 17.789,10 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Petit Aloma.
Codi: 08068914.
Infants amb subvenció concedida: 73.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.297,02 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.102,98 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Quitxalla.
Codi: 08049877.

Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.796,14 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 31.003,86 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Sant Rafael.
Codi: 08048885.
Infants amb subvenció concedida: 107.
Infants amb subvenció denegada: 1.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
31.216,18 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 54.383,82 
euros.
CD: (3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Santa Eulàlia.
Codi: 08050879.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.128,30 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 22.871,70 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: LLI privada Sol Solet.
Codi: 08051768.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.922,68 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 41.677,32 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Madre Teresa.
Codi: 08049634.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
20.421,80 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 35.578,20 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08005114.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Marillac.
Codi: 08005485.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Pere Calafell.
Codi: 08048757.
Infants amb subvenció concedida: 181.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
52.804,94 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 91.995,06 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Prínceps 23 d’Abril.
Codi: 08007524.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.752,20 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 15.247,80 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Regina Carmeli.
Codi: 08009995.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.669,60 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.330,40 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 08003041.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.502,64 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 18.297,36 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 08003336.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Gregori.
Codi: 08004195.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.086,12 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 19.313,88 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Joan Baptista.
Codi: 08003087.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08006970.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Santísima Trinidad.
Codi: 08009235.
Infants amb subvenció concedida: 42.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
12.253,08 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 21.346,92 
euros.

SERVEIS TERRITORIALS: 

BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: Balenyà (Osona).
Denominació: LLI privada El Gra d’Or.
Codi: 08048812.
Infants amb subvenció concedida: 65.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
18.963,10 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 33.036,90 
euros.

Municipi: Berga (Berguedà).
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 08053901.
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Infants amb subvenció concedida: 50.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.587,00 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 25.413,00 
euros.

Municipi: Berga (Berguedà).
Denominació: VedrunaBerga.
Codi: 08014656.
Infants amb subvenció concedida: 122.
Infants amb subvenció denegada: 1.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
35.592,28 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 62.007,72 
euros.
CD: (3).

Municipi: Cardona (Bages).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 08015545.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Gironella (Berguedà).
Denominació: Anunciata.
Codi: 08017657.
Infants amb subvenció concedida: 38.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.086,12 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 19.313,88 
euros.

Municipi: Gironella (Berguedà).
Denominació: Viladomiu Nou.
Codi: 08050132.
Infants amb subvenció concedida: 10.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.917,40 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 5.082,60 
euros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès).
Denominació: Azorín.
Codi: 08018339.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès).
Denominació: Casal dels Àngels.
Codi: 08018352.
Infants amb subvenció concedida: 59.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.212,66 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 29.987,34 
euros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès).
Denominació: Garabatos.
Codi: 08050065.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.796,14 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 31.003,86 
euros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès).
Denominació: La GuaGua.
Codi: 08053871.
Infants amb subvenció concedida: 28.

Subvenció setembre/desembre 2008: 8.168,72 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 14.231,28 
euros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès).
Denominació: LLI privada L’Estel Blau.
Codi: 08059305.
Infants amb subvenció concedida: 128.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
37.342,72 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 65.057,28 
euros.

Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès).
Denominació: Patufet.
Codi: 08053893.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Manlleu (Osona).
Denominació: LLI privada Nuts.
Codi: 08060356.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.210,90 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 17.789,10 
euros.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: L’Espill.
Codi: 08043759.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.752,20 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 15.247,80 
euros.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: La Salle.
Codi: 08020218.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Santa Rosa de Lima.
Codi: 08020140.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Vedruna Manresa.
Codi: 08020383.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Moià (Bages).
Denominació: Escola Pia de Moià.
Codi: 08022100.
Infants amb subvenció concedida: 64.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
18.671,36 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 32.528,64 
euros.

Municipi: Monistrol de Montserrat (Bages).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08021909.
Infants amb subvenció concedida: 34.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.919,16 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 17.280,84 
euros.

Municipi: Navàs (Bages).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08022288.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Prats de Lluçanès (Osona).
Denominació: Presentació de la Mare de 
Déu.
Codi: 08050260.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Puigreig (Berguedà).
Denominació: Anunciata.
Codi: 08023384.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.627,42 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 16.772,58 
euros.

Municipi: Sallent (Bages).
Denominació: LLI privada Antònia Soler.
Codi: 08055701.
Infants amb subvenció concedida: 12.
Subvenció setembre/desembre 2008: 3.500,88 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 6.099,12 
euros.

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Jahibe.
Codi: 08050090.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.504,40 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 30.495,60 
euros.

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: LLI privada ArrelsTimbals.
Codi: 08052438.
Infants amb subvenció concedida: 58.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.920,92 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 29.479,08 
euros.

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà (Osona).
Denominació: LLI privada Mare Teresa 
Gallifa.
Codi: 08058544.
Infants amb subvenció concedida: 66.
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Subvenció setembre/desembre 2008: 
19.254,84 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 33.545,16 
euros.

Municipi: Sant Julià de Vilatorta (Osona).
Denominació: El Roser.
Codi: 08026798.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Sant Pere de Ribes (Garraf).
Denominació: LLI privada Massó.
Codi: 08027122.
Infants amb subvenció concedida: 57.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.629,18 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 28.970,82 
euros.

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles (Alt 
Penedès).
Denominació: Estel.
Codi: 08027161.
Infants amb subvenció concedida: 24.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.001,76 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 12.198,24 
euros.

Munic ip i :  Sant  Sadurn í  d ’Ano ia  (A l t 
Penedès).
Denominació: El Carme.
Codi: 08027353.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.627,42 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 16.772,58 
euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Bar
celonès).
Denominació: LLI privada Cucafera.
Codi: 08058532.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Bar
celonès).
Denominació: Sant Miquel.
Codi: 08051069.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.504,40 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 30.495,60 
euros.

Municipi: Súria (Bages).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08029258.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Torelló (Osona).
Denominació: Rocaprevera.
Codi: 08030534.
Infants amb subvenció concedida: 18.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.251,32 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 9.148,68 
euros.

Municipi: Torelló (Osona).
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08030546.
Infants amb subvenció concedida: 29.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.460,46 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 14.739,54 
euros.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: El Meu Jardí.
Codi: 08051999.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.128,30 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 22.871,70 
euros.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: LLI privada Cucut.
Codi: 08056481.
Infants amb subvenció concedida: 51.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.878,74 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 25.921,26 
euros.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: LLI privada Vedruna.
Codi: 08048401.
Infants amb subvenció concedida: 167.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
48.720,58 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 84.879,42 
euros.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08030881.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.796,14 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 31.003,86 
euros.

Municip i :  V i lafranca del  Penedès (Al t 
Penedès).
Denominació: Sant Ramon de Penyafort.
Codi: 08031401.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.168,72 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 14.231,28 
euros.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA

Municipi: Anglès (Selva).
Denominació: Vall dels Àngels.
Codi: 17000147.
Infants amb subvenció concedida: 7.
Subvenció setembre/desembre 2008: 2.042,18 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 3.557,82 
euros.

Municipi: Arbúcies (Selva).
Denominació: Vedruna.
Codi: 17000184.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.752,20 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 15.247,80 
euros.

Municipi: Banyoles (Pla de l’Estany).
Denominació: Casa Nostra.
Codi: 17000299.
Infants amb subvenció concedida: 61.

Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.796,14 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 31.003,86 
euros.

Municipi: Figueres (Alt Empordà).
Denominació: Ramon Reig.
Codi: 17006617.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
25.381,38 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 44.218,62 
euros.

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: LLI privada Sol Solet2.
Codi: 17001841.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 17001942.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.834,80 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 10.165,20 
euros.

Municipi: Girona (Gironès).
Denominació: Sol Solet.
Codi: 17006368.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.210,90 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 17.789,10 
euros.

Munic ip i :  La Bisbal  d’Empordà (Baix 
Empordà).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17000421.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.834,80 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 10.165,20 
euros.

Municipi: Palamós (Baix Empordà).
Denominació: Kumbayà.
Codi: 17006630.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Puigcerdà (Cerdanya).
Denominació: Vedruna.
Codi: 17002892.
Infants amb subvenció concedida: 51.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.878,74 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 25.921,26 
euros.

Municipi: Ripoll (Ripollès).
Denominació: Daina.
Codi: 17006423.
Infants amb subvenció concedida: 21.
Subvenció setembre/desembre 2008: 6.126,54 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 10.673,46 
euros.
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Municipi: Ripoll (Ripollès).
Denominació: LLI privada El Petit Avet.
Codi: 17006654.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Ripoll (Ripollès).
Denominació: Vedruna.
Codi: 17003021.
Infants amb subvenció concedida: 40.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.669,60 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.330,40 
euros.

Municipi: Roses (Alt Empordà).
Denominació: EmpordàSan José.
Codi: 17003124.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Infants amb subvenció denegada: 2.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.337,44 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 28.462,56 
euros.
CD: (3).

Municipi: Sant Hilari Sacalm (Selva).
Denominació: Les Cent Fonts.
Codi: 17006642.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Santa Coloma de Farners (Selva).
Denominació: LLI privada La Miraculosa.
Codi: 17006915.
Infants amb subvenció concedida: 84.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
24.506,16 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 42.693,84 
euros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Municipi: Agramunt (Urgell).
Denominació: Mare de Déu del Socós.
Codi: 25000080.
Infants amb subvenció concedida: 16.
Infants amb subvenció denegada: 23.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.667,84 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 8.132,16 
euros.
CD: (3).

Municipi: Balaguer (Noguera).
Denominació: Escola Pia de Balaguer.
Codi: 25000811.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.627,42 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 16.772,58 
euros.

Municipi: Balaguer (Noguera).
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Codi: 25000821.
Infants amb subvenció concedida: 65.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
18.963,10 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 33.036,90 
euros.

Municipi: Bellpuig (Urgell).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 25001023.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Cervera (Segarra).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25001308.
Infants amb subvenció concedida: 24.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.001,76 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 12.198,24 
euros.

Municipi: Guissona (Segarra).
Denominació: Mare de Déu del Roser.
Codi: 25001771.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: La Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Les Borges Blanques (Garrigues).
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 25001151.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.337,44 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 28.462,56 
euros.

Municipi: Linyola (Pla d’Urgell).
Denominació: LLI privada CIPA.
Codi: 25007256.
Infants amb subvenció concedida: 25.
Subvenció setembre/desembre 2008: 7.293,50 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 12.706,50 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: El Carme.
Codi: 25002374.
Infants amb subvenció concedida: 59.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.212,66 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 29.987,34 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: EpiscopalMare de Déu de 
l’Acadèmia.
Codi: 25002647.
Infants amb subvenció concedida: 89.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
25.964,86 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 45.235,14 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: L’Anunciata.
Codi: 25002222.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.

Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Lestonnacl’Ensenyança.
Codi: 25002350.
Infants amb subvenció concedida: 20.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.834,80 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 10.165,20 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: LLI privada Cuca de Llum.
Codi: 25007396.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.752,20 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 15.247,80 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: LLI privada Nala.
Codi: 25007736.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Maristes Montserrat.
Codi: 25002313.
Infants amb subvenció concedida: 123.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
35.884,02 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 62.515,98 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Mater Salvatoris.
Codi: 25002489.
Infants amb subvenció concedida: 70.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
20.421,80 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 35.578,20 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Mirasan.
Codi: 25005697.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.210,90 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 17.789,10 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Peter Pan.
Codi: 25007323.
Infants amb subvenció concedida: 31.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.043,94 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 15.756,06 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 25002431.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
25.381,38 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 44.218,62 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Sant Jaume.
Codi: 25002623.
Infants amb subvenció concedida: 33.
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Subvenció setembre/desembre 2008: 9.627,42 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 16.772,58 
euros.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Santa Anna.
Codi: 25002234.
Infants amb subvenció concedida: 69.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
20.130,06 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 35.069,94 
euros.

Municipi: Mollerussa (Pla d’Urgell).
Denominació: LLI privada L’Infant dos.
Codi: 25008443.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: ParvumArrels.
Codi: 25004280.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.922,68 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 41.677,32 
euros.

Municipi: Tàrrega (Urgell).
Denominació: LLI privada Sant Eloi.
Codi: 25007438.
Infants amb subvenció concedida: 39.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.377,86 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 19.822,14 
euros.

Municipi: Tàrrega (Urgell).
Denominació: Sant Josep.
Codi: 25004486.
Infants amb subvenció concedida: 90.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
26.256,60 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 45.743,40 
euros.

Municipi: Tremp (Pallars Jussà).
Denominació: LLI privada Els Minairons.
Codi: 25007712.
Infants amb subvenció concedida: 30.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.752,20 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 15.247,80 
euros.

SERVEIS TERRITORIALS:  

MARESMEVALLèS ORIENTAL

Municipi: Aiguafreda (Vallès Oriental).
Denominació: LLI privada Natzaret.
Codi: 08057527.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Alella (Maresme).
Denominació: LLI privada El Campanar.
Codi: 08048253.
Infants amb subvenció concedida: 86.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
25.089,64 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 43.710,36 
euros.

Municipi: Arenys de Mar (Maresme).
Denominació: LLI privada Maricel.
Codi: 08049041.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Arenys de Munt (Maresme).
Denominació: LLI privada La Caseta Ama
gada.
Codi: 08057813.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.337,44 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 28.462,56 
euros.

Municipi: Cabrera de Mar (Maresme).
Denominació: Sant Feliu.
Codi: 08014887.
Infants amb subvenció concedida: 28.
Subvenció setembre/desembre 2008: 8.168,72 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 14.231,28 
euros.

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: LLI privada XerricXerrac.
Codi: 08057631.
Infants amb subvenció concedida: 71.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
20.713,54 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 36.086,46 
euros.

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).
Denominació: Mare de Déu de Fàtima.
Codi: 08050961.
Infants amb subvenció concedida: 39.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.377,86 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 19.822,14 
euros.

Municipi: La Garriga (Vallès Oriental).
Denominació: LLI privada Barrufets.
Codi: 08054733.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Infants amb subvenció denegada: 7.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.796,14 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 31.003,86 
euros.
CD: (3).

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: Gem.
Codi: 08021168.
Infants amb subvenció concedida: 80.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.339,20 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 40.660,80 
euros.

Municipi: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
Denominació: LLI privada Quitxalla.
Codi: 08049178.
Infants amb subvenció concedida: 81.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.630,94 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 41.169,06 
euros.

Municipi: Sant Feliu de Codines (Vallès Ori
ental).
Denominació: LLI privada El Follet.
Codi: 08058131.

Infants amb subvenció concedida: 80.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.339,20 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 40.660,80 
euros.

Municipi: Tordera (Maresme).
Denominació: Brianxa.
Codi: 08030479.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.627,42 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 16.772,58 
euros.

Municipi: Tordera (Maresme).
Denominació: LLI privada Àngel Custodio.
Codi: 08053996.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Municipi: Cambrils (Baix Camp).
Denominació: LLI privada La Cuca.
Codi: 43008262.
Infants amb subvenció concedida: 87.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
25.381,38 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 44.218,62 
euros.

Municipi: Cambrils (Baix Camp).
Denominació: LLI privada TicTac.
Codi: 43007889.
Infants amb subvenció concedida: 56.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.337,44 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 28.462,56 
euros.

Municipi: Cambrils (Baix Camp).
Denominació: LLI privada Vicki.
Codi: 43008195.
Infants amb subvenció concedida: 168.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
49.012,32 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 85.387,68 
euros.

Municipi: El Vendrell (Baix Penedès).
Denominació: Sagrat Cor.
Codi: 43004761.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: L’Espluga de Francolí (Conca de 
Barberà).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43001048.
Infants amb subvenció concedida: 31.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.043,94 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 15.756,06 
euros.

Municipi: La Selva del Camp (Baix Camp).
Denominació: Sant Rafael.
Codi: 43008316.
Infants amb subvenció concedida: 52.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
15.170,48 euros.
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Subvenció gener/agost 2009: 26.429,52 
euros.

Municipi: Montblanc (Conca de Barberà).
Denominació: Mare de Déu de la Serra.
Codi: 43001577.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Montbrió del Camp (Baix Camp).
Denominació: LLI privada Vedruna.
Codi: 43008161.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: LLI privada Creu Roja.
Codi: 43008109.
Infants amb subvenció concedida: 68.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
19.838,32 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 34.561,68 
euros.

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: LLI privada El Roser.
Codi: 43006460.
Infants amb subvenció concedida: 156.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
45.511,44 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 79.288,56 
euros.

Municipi: Salou (Tarragonès).
Denominació: Elisabeth.
Codi: 43004967.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Infants amb subvenció denegada: 33.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.
CD: (3).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Joan XXIII.
Codi: 43003151.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.922,68 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 41.677,32 
euros.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Salle Torreforta.
Codi: 43003793.
Infants amb subvenció concedida: 33.
Subvenció setembre/desembre 2008: 9.627,42 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 16.772,58 
euros.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: LLI privada Mare de Déu de 
l’Esperança.
Codi: 43008237.
Infants amb subvenció concedida: 91.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
26.548,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 46.251,66 
euros.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Codi: 43003495.
Infants amb subvenció concedida: 60.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.504,40 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 30.495,60 
euros.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 43003549.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Sant Domènec de Guzman.
Codi: 43003525.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Valls (Alt Camp).
Denominació: Claret.
Codi: 43004581.
Infants amb subvenció concedida: 44.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
12.836,56 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 22.363,44 
euros.

Municipi: Valls (Alt Camp).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 43004554.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.128,30 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 22.871,70 
euros.

Municipi: Valls (Alt Camp).
Denominació: LLI privada Creu Roja.
Codi: 43010682.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Valls (Alt Camp).
Denominació: Mare de Déu del Lledó.
Codi: 43004591.
Infants amb subvenció concedida: 45.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
13.128,30 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 22.871,70 
euros.

Municipi: Vilaseca (Tarragonès).
Denominació: LLI privada L’Acluca.
Codi: 43008055.
Infants amb subvenció concedida: 61.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
17.796,14 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 31.003,86 
euros.

Municipi: Vilaseca (Tarragonès).
Denominació: LLI privada La Formiga.
Codi: 43010426.
Infants amb subvenció concedida: 41.

Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Vilaseca (Tarragonès).
Denominació: LLI privada Pineda.
Codi: 43008158.
Infants amb subvenció concedida: 91.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
26.548,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 46.251,66 
euros.

SERVEIS TERRITORIALS:  

LES TERRES DE L’EBRE

Municipi: Batea (Terra Alta).
Denominació: Creu Roja.
Codi: 43008021.
Infants amb subvenció concedida: 18.
Subvenció setembre/desembre 2008: 5.251,32 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 9.148,68 
euros.

Municipi: Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre).
Denominació: LLI privada Xicalla.
Codi: 43009254.
Infants amb subvenció concedida: 57.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.629,18 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 28.970,82 
euros.

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: LLI privada Creu Roja.
Codi: 43009291.
Infants amb subvenció concedida: 74.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: LLI privada Mare Natura.
Codi: 43009266.
Infants amb subvenció concedida: 104.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
30.340,96 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 52.859,04 
euros.

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: LLI privada Pitusa.
Codi: 43008730.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: Nuestra Señora de la Conso
lación.
Codi: 43004311.
Infants amb subvenció concedida: 36.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.502,64 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 18.297,36 
euros.

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: Sagrada Família.
Codi: 43004402.
Infants amb subvenció concedida: 74.
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Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.588,76 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 37.611,24 
euros.

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).
Denominació: Teresià.
Codi: 43004372.
Infants amb subvenció concedida: 82.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.922,68 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 41.677,32 
euros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc
cidental).
Denominació: Bambi.
Codi: 08050417.
Infants amb subvenció concedida: 16.
Subvenció setembre/desembre 2008: 4.667,84 
euros.
Subvenció gener/agost 2009: 8.132,16 
euros.

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc
cidental).
Denominació: LLI privada Gespa.
Codi: 08059949.
Infants amb subvenció concedida: 65.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
18.963,10 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 33.036,90 
euros.

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Els Pinetons.
Codi: 08058921.
Infants amb subvenció concedida: 81.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
23.630,94 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 41.169,06 
euros.

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Sagrada Familia.
Codi: 08054681.
Infants amb subvenció concedida: 161.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
46.970,14 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 81.829,86 
euros.

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occi
dental).
Denominació: La Salle Montcada.
Codi: 08021740.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occi
dental).
Denominació: LLI privada Les Tres Besso
nes.
Codi: 08057205.
Infants amb subvenció concedida: 55.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.045,70 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 27.954,30 
euros.

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occi
dental).

Denominació: Montcada i Reixac I.
Codi: 08049087.
Infants amb subvenció concedida: 49.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.295,26 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 24.904,74 
euros.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Jesús Salvador.
Codi: 08023888.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Hogar Infantil Can 
Puiggener.
Codi: 08064726.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Infants amb subvenció denegada: 7.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.
CD: (3).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada L’Escoleta Jaume 
Viladoms.
Codi: 08052050.
Infants amb subvenció concedida: 50.
Infants amb subvenció denegada: 11.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
14.587,00 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 25.413,00 
euros.
CD: (3).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada L’Heura.
Codi: 08048186.
Infants amb subvenció concedida: 37.
Infants amb subvenció denegada: 6.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.794,38 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 18.805,62 
euros.
CD: (3).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Mare de Déu del 
Pilar.
Codi: 08048502.
Infants amb subvenció concedida: 103.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
30.049,22 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 52.350,78 
euros.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Torre Verda.
Codi: 08050533.
Infants amb subvenció concedida: 35.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
10.210,90 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 17.789,10 
euros.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Codi: 08024686.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.

Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc
cidental).
Denominació: LLI privada Mare de Déu de 
Montserrat.
Codi: 08048939.
Infants amb subvenció concedida: 67.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
19.546,58 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 34.053,42 
euros.

Municipi: Sentmenat (Vallès Occidental).
Denominació: Nuestra Señora del Pilar.
Codi: 08029003.
Infants amb subvenció concedida: 41.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
11.961,34 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 20.838,66 
euros.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Eina.
Codi: 08054721.
Infants amb subvenció concedida: 58.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
16.920,92 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 29.479,08 
euros.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Grimm.
Codi: 08050557.
Infants amb subvenció concedida: 72.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
21.005,28 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 36.594,72 
euros.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: LLI privada Plançons.
Codi: 08053959.
Infants amb subvenció concedida: 43.
Subvenció setembre/desembre 2008: 
12.544,82 euros.
Subvenció gener/agost 2009: 21.855,18 
euros.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGAT

Munic ip i :  O lesa de Montserrat  (Ba ix 
Llobregat).
Denominació: LLI privada Roda Roda.
Codi: 08069220.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Stel·la.
Codi: 08004183.
CD: (2).

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Sant Pau Apòstol.
Codi: 43003586.
CD: (1).

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Pedra Estela.
Codi: 43010736.
CD: (1).

(08.339.033)
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DECRET 247/2008, de 16 de desembre, 
de reestructuració parcial del Departament 
d’Educació.

El Departament d’Educació impulsa la 
necessària descentralització de l’adminis
tració educativa, apropant les decisions 
als òrgans territorials i implicant alhora els 
ajuntaments. En aquest sentit, el Govern va 
aprovar amb data 24 de juliol de 2007, el 
programa de Descentralització del Departa
ment d’Educació.

Dins aquest programa pren rellevància la 
definició d’un model territorial que permeti 
atendre el servei educatiu amb el màxim rigor 
i eficiència, i s’acompleixin, entre d’altres, 
els principis de descentralització, proximitat 
i subsidiarietat, d’acord amb el que disposa 
el Decret 223/2004, de 9 de març, de re
estructuració d’òrgans territorials de l’Admi
nistració de la Generalitat. En aquesta línia, 
el Decret 269/2007, d’11 de desembre, de 
reestructuració del Departament d’Educació 
va crear els Serveis Territorials del Maresme
Vallès Oriental.

Seguint aquest camí, la creació dels Ser
veis Territorials d’Educació a la Catalunya 
Central resulten del tot necessaris per dispo
sar d’una estructura coincident amb l’àmbit 
territorial de les delegacions del Govern, 
d’acord amb el Decret 223/2004, de 9 de 
març, esmentat.

Els Serveis Territorials a la Catalunya Central 
inclouran les comarques de l’Anoia, el Bages, 
el Berguedà, l’Osona i el Solsonès, així com els 
municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera 
i Sant Quirze Safaja.

Així mateix, les competències i l’estructura 
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat) 
s’han adequat progressivament en raó de les 
competències que, per successius acords 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
ha assumit el Consorci d’Educació de 
Barcelona, previst en la Llei 22/1998, de 
30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona, i constituït pel Decret 84/2002, 
de 5 de febrer.

Amb efectes d’1 de gener de 2009 finalitza 
aquest procés d’assumpció progressiva de 
competències de la Generalitat de Catalunya 
per part del Consorci d’Educació de Barcelona, 
de forma que aquest assumeix la totalitat de 
les competències dels Serveis Territorials a 
Barcelona I (ciutat).

La creació dels Serveis Territorials a la 
Catalunya Central i el traspàs de competèn
cies al Consorci d’Educació de Barcelona 
impliquen modificacions en l’àmbit territorial 
i en l’estructura organitzativa dels diferents 
serveis territorials existents.

Per tal d’optimitzar els recursos fins a 
l’aprovació de l’organització territorial de 
Catalunya en vegueries, cal regular aquestes 
modificacions.

Per tot això, de conformitat amb el que 
estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat, a proposta 
del conseller d’Educació, i d’acord amb el 
Govern,

Decreto:

Capítol 1
Dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

Article 1
Es creen els Serveis Territorials a la Catalunya 

Central.

Article 2
2.1 L’àmbit territorial dels Serveis Terri

torials a la Catalunya Central comprèn les 
comarques d’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
Osona, el Solsonès i els municipis de Castellcir, 
Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja.

2.2 La seu dels Serveis Territorials a la 
Catalunya Central és a la ciutat de Manresa.

Article 3
Els Serveis Territorials a la Catalunya Central, 

amb rang orgànic assimilat a subdirecció ge
neral, depenen orgànicament i funcionalment 
del/de la conseller/a d’Educació, sens perjudici 
de l’exercici de coordinació i direcció que 
en l’àmbit de les respectives competències 
assignades exerceixin la Secretaria General, 
la Secretaria de Polítiques Educatives i les 
direccions generals del Departament.

Article 4
Corresponen als serveis territorials les funci

ons, referides al seu àmbit territorial, establertes 
a l’article 178 del Decret 269/2007, d’11 de 
desembre, de reestructuració del Departament 
d’Educació.

Article 5
Al capdavant dels Serveis Territorials a la 

Catalunya Central hi ha un/a director/a. Corres
ponen al/a la director/a les funcions establertes 
a l’article 179 del Decret 269/2007, d’11 de 
desembre, de reestructuració del Departament 
d’Educació.

Article 6
6.1 Del/de la director/a dels Serveis Ter

ritorials a la Catalunya Central depenen els 
òrgans següents:

a) Àrea per a la Coordinació i la Planificació 
Escolar.

b) Secretaria.
c) Servei de Personal Docent.
d) Secció d’Obres i Manteniment.
e) Secció de Serveis Educatius i Formació 

Permanent.
f) Secció de Prevenció de Riscos Labo

rals.
6.2 Del/de la director/a dels Serveis Ter

ritorials a la Catalunya Central també depèn 
la Inspecció territorial, d’acord amb el que 
disposa l’article 7 del Decret 266/2000, de 
31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció 
d’Ensenyament.

La inspecció territorial, en l’àmbit del ser
vei territorial, depèn orgànicament del/de la 
directora/a i funcionalment de la Subdirecció 
General de la Inspecció d’Educació.

Article 7
Corresponen a l’Àrea per a la Coordinació i la 

Planificació Escolar, amb nivell orgànic assimilat 
a servei, les funcions següents:

a) Exercir la interlocució amb els ajunta

ments, els consells comarcals i altres òrgans de 
l’Administració local, en matèria educativa.

b) Presidir, per delegació del/de la director/a 
dels serveis territorials, les taules de planificació 
educativa amb els ajuntaments, promovent 
la corresponsabilitat amb les administracions 
locals, tan pel que fa a les obres i projectes 
de millora com a l’oferta educativa.

c) Dirigir la planificació escolar dins l’àmbit 
territorial.

d) Planificar i dissenyar l’oferta educativa 
dels plans de qualificació professional inicial, 
amb coordinació amb l’administració local i 
comarcal.

e) Coordinar la preparació de l’inici del 
curs escolar i en especial les actuacions 
relacionades amb l’entrada en funcionament 
dels nous centres.

f) Coordinar les actuacions relacionades 
amb els centres i serveis educatius.

g) Atendre els directors/res de centres 
educatius i representats dels consells escolars 
i coordinar la resolució de les demandes per 
part de les unitats dels serveis territorials.

h) Exercir les funcions del/de la directora/a 
dels serveis territorials, en la seva absència, i 
representarlo quan calgui.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada 
pel/per la director/a dels serveis territorials.

Article 8
Corresponen a la Secretaria, amb nivell or

gànic assimilat a servei, les funcions establertes 
a la disposició addicional quarta del Decret 
269/2007, d’11 de desembre, de reestructu
ració del Departament d’Educació.

Article 9
De la Secretaria dels Serveis Territorials 

a la Catalunya Central depenen els òrgans 
següents:

a) Secció de Centres i Alumnes.
b) Secció d’Administració.

Article 10
Corresponen a la Secció de Centres i 

Alumnes les funcions establertes al punt 4 
de la disposició addicional quarta del Decret 
269/2007, d’11 de desembre, de reestructu
ració del Departament d’Educació.

Article 11
Corresponen a la Secció d’Administració les 

funcions establertes al punt 5 de la disposició 
addicional quarta del Decret 269/2007, d’11 de 
desembre, de reestructuració del Departament 
d’Educació.

Article 12
Corresponen al Servei de Personal Docent 

les funcions establertes al punt 1 de la dispo
sició addicional cinquena del Decret 269/2007, 
d’11 de desembre, de reestructuració del 
Departament d’Educació.

Article 13
Del Servei de Personal Docent depèn la 

Secció de Gestió de Personal Docent.

Article 14
Corresponen a la Secció de Gestió de 

Personal Docent les funcions establertes al 
punt 3 de la disposició addicional cinquena 
del Decret 269/2007, d’11 de desembre, de 
reestructuració del Departament d’Educació.
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Article 15
Corresponen a la Secció d’Obres i Mante

niment les funcions establertes a la disposició 
addicional sisena del Decret 269/2007, d’11 de 
desembre, de reestructuració del Departament 
d’Educació.

Article 16
Corresponen a la Secció de Serveis Edu

catius i Formació Permanent les funcions 
establertes a la disposició addicional setena 
del Decret 269/2007, d’11 de desembre, de 
reestructuració del Departament d’Educació.

Article 17
Corresponen a la Secció de Prevenció de 

Riscos Laborals, d’acord amb la la disposició 
addicional vuitena del Decret 269/2007, d’11 
de desembre de reestructuració del Departa
ment d’Educació, les funcions establertes en el 
Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació 
del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del 
Departament d’Ensenyament.

Capítol 2
Dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

Article 18
Se suprimeixen els Serveis Territorials a 

Barcelona I (ciutat) com a conseqüència del tras
pàs de competències d’aquesta unitat orgànica 
al Consorci d’Educació de Barcelona.

Article 19
La inspecció territorial, en l’àmbit territorial 

de la ciutat de Barcelona, depèn orgànicament 
i funcionalment de la Subdirecció General 
de la Inspecció d’Educació del Departament 
d’Educació.

Disposicions addicionals

Primera
1.1 Tots els serveis territorials i amb de

pendència dels/de les directors/es disposen 
de l’Àrea per a la Coordinació i la Planificació 
Escolar, amb nivell orgànic assimilat a servei.

1.2 Del/de la director/a dels Serveis Ter
ritorials a Lleida depenen dues àrees per a la 
Coordinació i la Planificació Escolar que actuen 
en els àmbits territorials següents:

L’Àrea per a la Coordinació i la Planificació 
Escolar inclou les comarques de les Garri
gues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, 
el Segrià i l’Urgell.

L’Àrea per a la Coordinació i la Planificació 
Escolar per l’Alt Pirineu i Aran inclou les co
marques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran i 
els municipis de Bellver de Cerdanya, Martinet, 
Prullans, Lles de Cerdanya i Prats de Sansor, 
de la Cerdanya.

1.3 Corresponen a l’Àrea per a la Coor
dinació i la Planificació Escolar les funcions 
següents:

a) Exercir la interlocució amb els ajun
taments, els consells comarcals i altres 
òrgans de l’Administració local, en matèria 
educativa.

b) Presidir, per delegació del/de la director/a 
dels serveis territorials, les Taules de planificació 
educativa amb els ajuntaments, promovent 
la corresponsabilitat amb les administracions 

locals, tan pel que fa a les obres i projectes 
de millora com a l’oferta educativa.

c) Dirigir la planificació escolar dins l’àmbit 
territorial.

d) Planificar i dissenyar l’oferta educativa 
dels plans de qualificació professional inicial, 
amb coordinació amb l’administració local i 
comarcal.

e) Coordinar la preparació de l’inici del 
curs escolar i en especial les actuacions 
relacionades amb l’entrada en funcionament 
dels centres nous.

f) Coordinar les actuacions relacionades 
amb els centres i serveis educatius.

g) Atendre els/les directors/res de centres 
educatius i representants dels consells escolars 
i coordinar la resolució de les demandes per 
part de les unitats dels serveis territorials.

h) Exercir les funcions del/de la directora/a 
dels serveis territorials, en la seva absència, i 
representarlo quan calgui.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada 
pel/per la director/a dels serveis territorials.

Segona
Els Serveis Territorials al Baix LlobregatAnoia 

passen a denominarse Serveis Territorials al 
Baix Llobregat.

Tercera
Es modifica el Decret 266/2000, de 31 de 
juliol, pel qual es regula la Inspecció d’En-
senyament:

3.1 S’afegeix a l’article 7.1 el text se
güent:

“En el cas de la ciutat de Barcelona, la Ins
pecció Territorial de Barcelona I (ciutat) depèn 
orgànica i funcionalment de la Subdirecció 
General de la Inspecció d’Educació.

El Pla territorial de la inspecció a Barcelona 
I (ciutat) el presentarà l’inspector o l’inspectora 
en cap al Consell de direcció del Consorci 
d’Educació de Barcelona, qui procedirà, si 
escau, a la seva aprovació.”

3.2 S’afegeix a l’article 7.5 el text se
güent:

“En el cas de la ciutat de Barcelona, els 
inspectors coordinadors territorials i les inspec
tores coordinadores territorials seran nomenats 
i nomenades per la Subdirecció General de la 
Inspecció d’Educació, a proposta de l’inspector 
o l’inspectora en cap.”

3.3 S’afegeix a l’article 7.8 el text se
güent:

“En el cas de la ciutat de Barcelona, l’ins
pector/ora en cap proposarà a la Subdirecció 
General de la Inspecció d’Educació la deter
minació de les àrees geogràfiques, per tal de 
coordinar l’actuació de l’equip d’inspectors i 
inspectores que tenen assignats els centres i 
els serveis educatius corresponents.”

Quarta
En relació amb el personal afectat per la 

supressió dels serveis territorials de BarcelonaI 
(Ciutat), s’ha d’aprovar un pla de reassignació 
d’efectius mitjançant un acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya, en virtut de l’article 
118 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament general de provisió 
de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

Disposicions transitòries

—1 Les persones que ocupen els llocs de 
comandament de les unitats afectades per la 
supressió dels Serveis Territorials a Barcelona 
I (ciutat), seguiran exercint les seves funcions 
respectives mentre no s’aprovi el Pla de re
assignació d’efectius.

—2 La provisió dels llocs de treball creats 
per aquest Decret es realitzarà d’acord amb 
les disposicions de desplegament i pressu
postàries corresponents.

—3 El personal funcionari i la resta de per
sonal de l’Administració de la Generalitat que 
resultin afectats per les modificacions previstes 
en aquest Decret continuaran percebent la 
totalitat de les seves retribucions amb càrrec 
als crèdits als quals s’imputaven, fins que 
s’adoptin les disposicions de desplegament i 
pressupostàries corresponents.

—4 Durant el període necessari per posar 
en funcionament els Serveis Territorials a la 
Catalunya Central, creats per aquest Decret, 
continuaran exercint les seves funcions les 
unitats territorials que actualment les tenen 
atribuïdes.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que s’oposin o contradi
guin el que estableix aquest Decret.

Disposicions finals

—1 Es faculta el/la conseller/a d’Educació 
per dictar les disposicions per al desplega
ment, l’eficàcia i l’execució del que disposa 
aquest Decret, i el/la conseller/a d’Eco
nomia i Finances per fer les modificacions 
pressupostàries necessàries per donarne 
compliment.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor el dia 1 
de gener de 2009.

Barcelona, 16 de desembre de 2008

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.345.123)

DECRET 248/2008, de 16 de desembre, pel 
qual es creen diversos instituts d’educació 
secundària.

La previsió de demanda d’escolarització en 
els diferents nivells d’ensenyament aconsella la 
revisió de l’oferta de places públiques existents 
en determinades localitats per tal de millorar la 
resposta a les necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que 
disposen l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i 
l’article 3.1 del Reglament orgànic dels centres 
docents públics que imparteixen educació 
secundària i formació professional de grau 
superior, aprovat pel Decret 199/1996, de 12 
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de juny, a proposta del conseller d’Educació 
i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Crear els instituts d’educació secundària que 

es detallen a l’annex d’aquest Decret.

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Educació per a 
l’execució i desenvolupament del que disposa 
aquest Decret.

Barcelona, 16 de desembre de 2008

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Bages

Municipi: Manresa.
Codi centre: 08065330.
Adreça: c. Domènech i Montaner, s/n can
tonada amb c. Puig i Cadafalch i c. Pablo 
Picasso.

Comarca: Osona

Municipi: Tona.
Codi centre: 08054277.
Adreça: c. de Torres i Bages, 32.

Per transformació de la secció d’educació 
secundària de Tona, amb codi 08054277.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A GIRONA

Comarca: Alt Empordà

Municipi: Vilafant.
Codi centre: 17008390.
Adreça: c. Santa Llogaia, 7173 (sector La 
Solana).

Comarca: Gironès

Municipi: Vilablareix.
Codi centre: 17009205.
Adreça: Pla parcial VilablareixTransports 
Margesa.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ  
A TARRAGONA

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus.
Codi centre: 43010852.
Adreça: c. de Jaume Vidal i Alcover, 19.

Comarca: Tarragonès

Municipi: els Pallaresos.
Codi centre: 43010748.
Adreça: c. de l’Onze de Setembre, s/n.

(08.345.025)

DECRET 249/2008, de 16 de desembre, 
de creació d’un col·legi d’educació infantil i 
primària a Sant Julià de Ramis.

La previsió de la demanda d’escolaritza
ció en els ensenyaments d’infantil i primària 
aconsella la revisió en el municipi de Sant 
Julià de Ramis de l’oferta de places escolars 
públiques, per tal de millorar la resposta a les 
necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat i d’acord con el que 
disposen l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, de regulació del dret a l’educació, 
i l’article 3.1 del Reglament orgànic dels centres 
docents públics que imparteixen educació 
infantil i primària, aprovat pel Decret 198/1996, 
de 12 de juny, a proposta del conseller d’Edu
cació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Crear un col·legi d’educació infantil i primària 

a Sant Julià de Ramis, amb codi de centre 
17006873, ubicat al carrer Bondia, 1, de Sant 
Julià de Ramis (Gironès).

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Educació per a 
l’execució i desenvolupament del que disposa 
aquest Decret.

Barcelona, 16 de desembre de 2008

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.345.029)

EDICTE de 12 de desembre de 2008, pel 
qual es notifica la resolució de 25 de novem-
bre de 2008, que prorroga la durada màxima 
de l’expedient disciplinari incoat per resolució 
de 27 de maig de 2008 a la senyora Teresa 
Riera Serrado.

Atès que no ha estat possible practicar 
la notificació de la resolució de 25 de no
vembre de 2008, de la secretària general 
del Departament d’Educació, dictada en la 
tramitació de l’expedient disciplinari incoat a la 
funcionària del cos de mestres senyora Teresa 
Riera Serrado DNI 37602744K, domiciliada a 
Barcelona, per resolució de 27 de maig de 
2008, en aplicació del que disposa l’article 
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem
bre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada por la Llei 4/1999, de 13 
de gener, es notifica a la persona interessa
da que la resolució de 25 de novembre de 
2008 ha prorrogat en tres mesos, la durada 
màxima de l’expedient tal i com preveu l’ar
ticle 51.2 del reglament de règim disciplinari 
de la funció pública de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (Decret 243/1995, 
de 27 de juny).

La resolució esmentada és a la seva dispo
sició a les oficines de la Subdirecció General 
de la Inspecció de Serveis del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
Via Augusta, 202226, planta 5B, 08021 
Barcelona, de dilluns a divendres en horari 
d’oficina.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(08.347.021)

RESOLUCIÓ EDU/3823/2008, de 25 de no-
vembre, per la qual es revoquen parcialment 
les subvencions atorgades per la Resolució 
EDU/3339/2007, de 30 d’octubre.

Per Resolució EDU/3339/2007, de 30 d’oc
tubre (DOGC núm. 5005, de 9.11.2007), es va 
resoldre el concurs públic per a la concessió de 
subvencions per al finançament de despeses 
de personal dels serveis de menjador, esbarjo 
i transport dels centres concertats d’educació 
especial, per al curs 20072008.

Mitjançant resolucions de 12 de juny de 
2008, de la Secretaria General del Departament 
d’Educació, es van suspendre cautelarment 
pagaments mensuals a diversos centres i se’ls 
va demanar que durant el mes de setembre de 
2008 presentessin la documentació justificativa 
de l’esmentada subvenció, corresponent al 
període d’abril a agost de 2008.

D’acord amb l’article 99 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, és causa de revocació de les 
subvencions la nojustificació de la totalitat de 
la subvenció atorgada.

Atès que s’han comprovat deficiències en la 
justificació de la destinació de les subvencions 
de diversos centres, cal revocar parcialment 
aquestes subvencions, per tal d’adequarles a 
les quantitats correctament justificades.

Per tant, de conformitat amb l’article 100 
del Decret legislatiu indicat, i a proposta de 
la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu,

Resolc:

—1 Revocar parcialment diverses sub
vencions atorgades per la Resolució 
EDU/3339/2007, de 30 d’octubre, per la 
qual es va resoldre el concurs públic per a 
la concessió de subvencions per al finança
ment de despeses de personal dels serveis 
de menjador, esbarjo i transport dels centres 
docents concertats d’educació especial, per al 
curs 20072008, en el sentit que s’especifica 
en l’annex d’aquesta Resolució, atès que els 
centres han justificat de manera incompleta 
les subvencions indicades.

—2 En el cas que l’import ja abonat al centre 
pel concepte de subvenció per al finançament 
de despeses de personal dels serveis de 
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menjador, esbarjo i transport, del curs 2007
2008, sigui superior a la subvenció finalment 
justificada, la diferència a favor del Departament 
d’Educació es compensarà amb els pagaments 
que farà el Departament en relació a la sub
venció del curs 20082009.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes
sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
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 publica
ció al DOGC, segons el que disposen els 
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 25 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SA: subvenció atorgada, per la Resolució 
EDU/3339/2007, de 30 d’octubre.
SD: subvenció definitivament atorgada d’acord 
amb les justificacions presentades pel cen
tre.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès)
Denominació: Barcanova
Codi: 08011382
SA: 48.649,04 euros.
SD: 28.886,77 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès)
Denominació: FàsiaEixample
Codi: 08035064
SA: 76.036,80 euros.
SD: 49.198,58 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès)
Denominació: FàsiaSarrià
Codi: 08039963
SA: 92.253,08 euros.
SD: 68.274,52 euros.

Municipi: Barcelona (Barcelonès)
Denominació: Sant Gervasi
Codi: 08036706
SA: 36.036,40 euros.
SD: 24.060,98 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLèS OCCIDENTAL.

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental)
Denominació: Xaloc.
Codi: 08032531

SA: 97.298,28 euros.
SD: 67.358,26 euros.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental)
Denominació: Crespinell.
Codi: 08037097
SA: 115.676,84 euros.
SD: 111.446,94 euros.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental)
Denominació: Barcanova.
Codi: 08045768
SA: 50.450,96 euros.
SD: 32.626,50 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA.

Municipi: Reus (Baix Camp)
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Codi: 43005741.
SA: 100.901,92 euros.
SD: 78.937,37 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: TERRES DE L’EBRE.

Municipi: Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Denominació: Jerónimo de Moragas.
Codi: 43006095.
SA: 28.829,13 euros.
SD: 13.935,30 euros.

(08.347.019)

EDICTE d’1 de desembre de 2008, pel qual 
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre docent privat 
Pinocho, de Cerdanyola del Vallès.

En l’expedient d’ofici de cessament d’ac
tivitats del centre docent privat Pinocho, de 
Cerdanyola del Vallès, es va intentar notificar 
en data 20 d’octubre de 2008, l’inici de 
l’expedient i el tràmit de vista i audiència a la 
senyora Manuela Bueno Serrano, com a titular 
del centre, al domicili d’avinguda Europa, 40, de 
Cerdanyola del Vallès. La notificació esmentada 
va ser retornada pel Servei de Correus en data 
29 d’octubre de 2008.

Atès que no ha estat possible practicar la 
notificació i de conformitat amb el que dispo
sa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administra
cions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, es notifica a la senyora Manuela Bueno 
Serrano, com a titular del centre, l’inici d’ofici 
de l’expedient de cessament d’activitats del 
centre docent privat Pinocho, de Cerdanyola 
del Vallès, codi 08052505.

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 del 
Departament d’Educació al Vallès Occidental, 
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, 1 de desembre de 2008

Anna Riuró de Blas
Directora dels Serveis Territorials 
al Vallès Occidental

(08.336.122)

ANUNCI pel qual es fa pública una adjudicació 
definitiva de 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 fan públiques les següents adjudi
cacions definitives referents als expedients de 
contractació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació. Servei de Contractacions i Subminis
traments.

Número d’expedient: 1849/08.
Dependència que tramita l’expedient: Servei 
de Contractacions i Subministraments
Objecte del contracte: Obres d’ampliació 
d’espais per a cicles formatius a l’IES Agustí 
Serra de Sabadell (Vallès Occidental).
Tipus de contracte: obra.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat.
Pressupost de licitació: 199.137,93 € IVA 
exclòs ( 231.000,00 €, IVA inclòs)
Data d’adjudicació: 5 de desembre de 
2008.
Contractista: Técnicas de Rehabilitación y 
Construcció, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 197.146,55 euros, IVA 
exclòs (228.690,00 euros, IVA inclòs)

Barcelona, 5 de desembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.344.088)

ANUNCI pel qual es fa pública una 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. Servei de Contractacions i Subminis
traments.

Número d’expedient: 1636/08
Dependència que tramita l’expedient: Servei 
de Contractacions i Subministraments.
Objecte del contracte: servei de disseny, 
construcció i implementació d’una aplicació 
informàtica i de la base de dades corres
ponent que permeti la relació telemàtica del 
departament amb els centres privats amb 
ensenyaments concertats pel que fa a la gestió 
de comunicats.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: ordinària.
Procediment: derivat d’acord marc.
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Pressupost de licitació: 427.448,28 euros 
IVA exclòs (495.840,00 euros IVA inclòs), 
desglossat en les següents anualitats: any 
2008: 106.120,00 euros IVA inclòs; any 2009: 
389.720,00 euros IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 d’octubre de 2008.
Contractista: Everis Spain SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 414.413,79 euros 
IVA exclòs (480.720,00 euros IVA inclòs), 
desglossat en les següents anualitats: any 
2008: 106.020,00 euros IVA inclòs; any 2009: 
374.700,00 euros IVA inclòs.

Barcelona, 11 de desembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.346.044)

RESOLUCIÓ EDU/3862/2008, de 17 de de-
sembre, per la qual es revoquen parcialment 
subvencions atorgades mitjançant la Resolució 
EDU/1519/2007, de 17 de maig.

Per la Resolució EDU/1519/2007, de 17 de 
maig, es va resoldre el concurs públic per se
leccionar centres educatius privats concertats 
que subscriguin un contracte programa amb 
el Departament d’Educació per a la subvenció 
d’activitats complementàries i amb efectes a 
partir del curs 20072008 (DOGC núm. 4890, 
de 24.5.2007).

D’acord amb l’article 99 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, és causa de revocació de les 
subvencions el fet que no es justifiqui de la 
totalitat de la subvenció atorgada.

Un cop revisada tota la documentació justifi
cativa presentada pels centres, d’acord amb la 
base 7 de l’annex 1 de l’Ordre EDU/22/2007, 
de 7 de febrer, de bases de convocatòria, cal 
revocar parcialment algunes d’aquestes sub
vencions per tal d’adequarles a les quantitats 
correctament justificades.

Per tant, de conformitat amb l’article 100 del 
Decret legislatiu indicat, i a proposta de la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Revocar parcialment diverses subven
cions atorgades, en concepte d’activitats 
complementàries, mitjançant la dita Resolució 
EDU/1519/2007, de 17 de maig, atès que els 
centres han justificat de manera incompleta 
o incorrecta les subvencions indicades, en el 
sentit que s’especifica en l’annex d’aquesta 
Resolució.

—2 En el cas que l’import abonat al centre 
pel concepte de bestreta sigui superior a la 
subvenció finalment justificada, la diferència 
a favor del Departament d’Educació es 
compensarà amb les aportacions que farà el 
Departament en concepte de bestretes per al 
curs 20082009.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 
la via administrativa, les persones interes

sades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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, 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 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, 17 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX

SA: subvenció atorgada, en concepte d’activi
tats complementàri es, mitjançant la Resolució 
EDU/1519/2007, de 17 de maig.
SD: subvenció definitiva.

SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGATANOIA.

Municipi: Martorell.
Denominació: La Mercè.
Codi: 08020531
SA: 354.730,00 euros.
SD: 332.192,99 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I (CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Mare Alfonsa Cavín.
Codi: 08008309
SA: 177.365,00 euros.
SD: 107.760,11 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II 
(COMARQUES).

Municipi: Gironella (Berguedà).
Denominació: Anunciata.
Codi: 08017657
SA: 139.905,00 euros.
SD: 126.540,83 euros.

Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: L’Ave Maria.
Codi: 08020267
SA: 177.365,00 euros.
SD: 170.459,72 euros.

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà (Osona).
Denominació: Sagrats Cors.
Codi: 08026543
SA: 139.905,00 euros.
SD: 136.102,34 euros.

Municipi: Sant Julià de Vilatorta (Osona).
Denominació: El Roser.
Codi: 08026798
SA: 177.365,00 euros.
SD: 172.735,10 euros.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Sagrat Cor de Jesús.
Codi: 08030911
SA: 354.730,00 euros.
SD: 334.688,32 euros.

Municipi: Vic (Osona).
Denominació: Santa Caterina de Siena.
Codi: 08030881
SA: 139.905,00 euros.
SD: 132.911,50 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA.

Municipi: Figueres (Alt Empordà).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17001164
SA: 139.905,00 euros.
SD: 86.929,92 euros.

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Cor de Maria.
Codi: 17002417
SA: 308.095,00 euros.
SD: 252.572,23 euros.

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Escola Pia d’Olot.
Codi: 17002341
SA: 354.730,00 euros.
SD: 351.223,01 euros.

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: Solsona (Solsonès).
Denominació: Arrels I.
Codi: 25004279.
SA: 279.810,00 euros.
SD: 191.600,45 euros.

(08.350.048)

RESOLUCIÓ EDU/3863/2008, de 17 de 
desembre, per la qual es dóna publicitat a 
subvencions concedides pel Departament 
d’Educació.

Per tal de donar compliment a l’article 94.6 
del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, sobre la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de les 
subvencions concedides pels departaments de 
la Generalitat, en relació amb l’article 18.3.c) de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions,

Resolc:

Donar publicitat de les subvencions conce
dides pel Departament d’Educació, d’import 
igual o superior a 3.000,00 euros, durant el 
segon semestre de l’any 2007 i el primer 
semestre de l’any 2008, que es detallen a 
l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 17 de desembre de 2008

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, de 21 de 
desembre, DOGC de 22.12.2006)

Joaquim Dorda i Ventura
Director de Serveis
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ANNEX

Beneficiari: Federació d’Associacions de Mares 
i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).
Quantitat concedida: 110.000,00 euros.
Finalitat: contribuir en les despeses del projecte 
Programa de desplegament de dinamitzadors 
d’AMPA.
Crèdit pressupostari: 
D/482000100/4210.

Beneficiari: Universitat Catalana d’Estiu.
Quantitat concedida: 30.000,00 euros.
Finalitat: contribuir en les despeses d’organitza
ció i tancament de la XXXIX edició de la UCE, 
que va tenir lloc a Prada de Conflent.
Crèdit pressupostari: 
D/481000100/4210.

Beneficiari: Consell Català de la Música.
Quantitat concedida: 24.000,00 euros.
Finalitat: contribuir en les despeses de les acti
vitats que es realitzen en l’àmbit de l’educació 
musical durant l’any 2007.
Crèdit pressupostari: 
D/482000100/4210.

Beneficiari: Associació de Directius de l’Edu
cació Pública de Catalunya (AXIA).
Quantitat concedida: 6.250,00 euros.
Finalitat: contribuir en despeses d’organització 
de les VI Jornades, que van tenir lloc a la sala 
d’actes de l’IESSEP Escola de Treball de 
Barcelona, sota el lema “Davant dels reptes de 
l’educació: una direcció professional”.
Crèdit pressupostari: 
D/482000100/4210.

Beneficiari: Associació de càrrecs i excàrrecs 
directius de l’Educació Pública de Catalunya
AXIA.
Quantitat: 12.000,00 euros.
Finalitat: contribuir en les despeses d’organit
zació de la trobada de la Junta General de les 
Associacions que constitueixen la Federació 
d’Associacions de Directors (FEDADI).
Crèdit pressupostari: 
D/482000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de l’Ametlla del 
Vallès.
Quantitat concedida: 200.000,00 euros.
Finalitat: adequació normativa i funcional (fase 
1) al col·legi d’educació infantil i primària Bertí, 
de l’Ametlla del Vallès.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament d’Arenys de Munt.
Quantitat concedida: 72.000,00 euros.
Finalitat: adequació i millora al col·legi d’edu
cació infantil i primària Sant Martí, d’Arenys 
de Munt.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Badalona.
Quantitat concedida: 549.664,00 euros.
Finalitat: obres a tres centres de formació 
d’adults i a trentaun col·legis d’educació 
infantil i primària, de Badalona.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Bagà.
Quantitat concedida: 16.220,00 euros.
Finalitat: pavimentació de pista esportiva al 
col·legi d’educació infantil i primària Galceran 
de Pinós, de Bagà.

Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Barcelona.
Quantitat concedida: 57.625,53 euros.
Finalitat: obres de millora al col·legi d’educació 
infantil i primària Mallorca, de Barcelona.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Berga.
Quantitat concedida: 2.543.059,71 euros.
Finalitat: nova construcció centre educació 
especial, de Berga.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Besalú.
Quantitat concedida: 45.000,00 euros.
Finalitat: adequar tanca i reparar finestres al 
col·legi d’educació infantil i primària Salvador 
Vilarrasa, de Besalú.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Bordils.
Quantitat concedida: 25.000,00 euros.
Finalitat: substitució de tancaments existents i 
finestres d’escola al col·legi d’educació infantil 
i primària, de Bordils.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Borrassà.
Quantitat concedida: 298.542,70 euros.
Finalitat: ampliació d’una aula, sala polivalent, 
cuina i menjador al col·legi d’educació infantil 
i primària, de Borrassà.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Borredà.
Quantitat concedida: 40.006,17 euros.
Finalitat: impermeabilització i canvi de cal
deres al col·legi d’educació infantil i primària 
de Borredà.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Cabanes.
Quantitat concedida: 684.284,53 euros.
Finalitat: adequació del centreampliació de 2 
aules i biblioteca al col·legi d’educació infantil 
i primària, de Cabanes.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Callús.
Quantitat concedida: 150.000,00 euros.
Finalitat: reforma d’instal·lació i canvi d’ubica
ció de caldera al col·legi d’educació infantil i 
primària Joventut, de Callús.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Canet de Mar.
Quantitat concedida: 100.000,00 euros.
Finalitat: adequació i millora al col·legi d’edu
cació infantil i primària Mare de Déu de la 
Misericòrdia, de Canet de Mar.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Cardona.
Quantitat concedida: 37.138,01 euros.
Finalitat: reforma de pista esportiva al col·legi 
d’educació infantil i primària Joan de Palà, 
de Cardona.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca.
Quantitat concedida: 30.000,00 euros.
Finalitat: reformes i millores (fase 1) al col·legi 
d’educació infantil i primària CastellrocZER Els 
Volcans, de Castellfollit de la Roca.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Castellnou de 
Bages.
Quantitat concedida: 177.412,82 euros.
Finalitat: instal·lacions d’adequació de la planta 
primera d’edifici d’equipaments destinats a 
aules infantils al col·legi d’educació infantil i 
primària, de Castellnou de Bages.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de la Cellera de Ter.
Quantitat concedida: 17.616,73 euros.
Finalitat: nova construcció de porxo al col·legi 
d’educació infantil i primària Juncadella, de la 
Cellera de Ter.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Centelles.
Quantitat concedida: 60.000,00 euros.
Finalitat: millora de l’accessibilitat i tancament 
de pati al col·legi d’educació infantil i primària 
Ildefons Cerdà, de Centelles.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Collbató.
Quantitat concedida: 751.410,00 euros.
Finalitat: construcció de poliesportiu en un solar 
annex a la secció d’ensenyament secundari, 
de Collbató.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de l’Heura.
Quantitat concedida: 126.816,30 euros.
Finalitat: obres als col·legis d’educació infantil 
i primària les Gavarrés i la Pedra Dreta, de 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de FigaróMontmany.
Quantitat concedida: 36.000,00 euros.
Finalitat: ampliació de sala de psicomotricitat al 
col·legi d’educació infantil i primària Montmany, 
de FigaróMontmany.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Figueres.
Quantitat concedida: 227.348,15 euros.
Finalitat: obres als col·legis d’educació infantil 
i primària Pous i Pages, Salvador Dalí, Josep 
Pallach, Joaquim Cusí, Anicet de Pagés i M. 
Angels Anglada, de Figueres.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Fondarella.
Quantitat concedida: 91.021,50 euros.
Finalitat: reforma i modificació al col·legi d’edu
cació infantil i primària Minyons d’UrgellZER 
Plaurcén, de Fondarella.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de la Garriga.
Quantitat concedida: 120.000,00 euros.
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Finalitat: arranjament 6a fase al col·legi 
d’educació infantil i primària Puiggraciós, de 
la Garriga.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Gelida.
Quantitat concedida: 47.000,00 euros.
Finalitat: obres d’adequació al col·legi d’educa
ció infantil i primària Montcau, de Gelida.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Malgrat de Mar.
Quantitat concedida: 110.000,00 euros.
Finalitat: instal·lació elèctrica de baixa tensió 
al col·legi d’educació infantil i primària Marià 
Cubí i Soler, de Malgrat de Mar.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Manlleu.
Quantitat concedida: 90.000,00 euros.
Finalitat: tanca perimetral de pati al col·legi 
d’educació infantil i primària PuigAgut, de 
Manlleu.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Mediona.
Quantitat concedida: 60.000,00 euros.
Finalitat: ampliació al col·legi d’educació infantil 
i primària RenaixençaZER Serra d’Ancosa, 
de Mediona.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Mollet del Vallès.
Quantitat concedida: 120.000,00 euros.
Finalitat: substitució de fusteria, seguretat i 
tanca al col·legi d’educació infantil i primària 
Princesa Sofia, de Mollet del Vallès.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Montmeló.
Quantitat concedida: 50.000,00 euros.
Finalitat: reforma cuina i redistribució a secre
taria al col·legi d’educació infantil i primària 
Pau Casals, de Montmeló.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament d’Olesa de Mont
serrat.
Quantitat concedida: 71.719,46 euros.
Finalitat: compactació i urbanització del pati 
al col·legi d’educació infantil i primària Josep 
Ferrà i Esteva, d’Olesa de Montserrat.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament del Port de la Selva.
Quantitat concedida: 88.226,38 euros.
Finalitat: instal·lació de mòduls prefabricats 
al col·legi d’educació infantil i primària Les 
Clisques, del Port de la Selva.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament del Prat de Llo
bregat.
Quantitat concedida: 120.000,00 euros.
Finalitat: calefacció i coberta als col·legis 
d’educació infantil i primària Pompeu Fabra i 
Bernat Metge, del Prat de Llobregat.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Premià de Dalt.
Quantitat concedida: 60.000,00 euros.
Finalitat: ampliació al col·legi d’educació infantil 
i primària Santa Anna, de Premià de Dalt.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Ribera d’Ondara.
Quantitat concedida: 30.538,19 euros.
Finalitat: millora de la tanca al col·legi d’edu
cació infantil i primària Vall OndaraZER La 
Segarra, de Ribera d’Ondara.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Riells i Viabrea.
Quantitat concedida: 34.163,96 euros.
Finalitat: adequació de naus per a espais es
colars al col·legi d’educació infantil i primària 
El Bruc, de Riells i Viabrea.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Rupit i Pruit.
Quantitat concedida: 60.000,00 euros.
Finalitat: rehabilitació al col·legi d’educació 
infantil i primària L’Agullola, de Rupit i Pruit.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat.
Quantitat concedida: 119.988,02 euros.
Finalitat: obres als col·legis d’educació infantil i 
primària Ciutat Cooperativa, Rafael Casanovas, 
Benviure, Marianao i altres, de Sant Boi de 
Llobregat.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita.
Quantitat concedida: 3.925.601,13 euros.
Finalitat: ampliació i reforma al col·legi d’edu
cació infantil i primària Horta Vella, de Sant 
Carles de la Ràpita.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Celoni.
Quantitat concedida: 140.000,00 euros.
Finalitat: adequacions i substitució de porxo 
al col·legi d’educació infantil i primària Josep 
Pallerola i Roca, de Sant Celoni.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès.
Quantitat concedida: 40.000,00 euros.
Finalitat: adequació de la instal·lació elèctrica 
(2a fase) al col·legi d’educació infantil i pri
mària Jaume Ferran i Clua, de Sant Cugat 
del Vallès.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat.
Quantitat concedida: 59.837,80 euros.
Finalitat: obres als col·legis d’educació infantil 
i primària Salvador Espriu, J. Montmany i Fal
guera, de Sant Feliu de Llobregat.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada.
Quantitat concedida: 1.817.276,12 euros.

Finalitat: nova construcció del col·legi d’edu
cació infantil i primària de 2 línies infantil, de 
Sant Joan de Vilatorrada.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Benef ic iar i :  A juntament de Sant Just 
Desvern.
Quantitat concedida: 78.282,17 euros.
Finalitat: apantallament acústic al col·legi 
d’educació infantil i primària Montserrat, de 
Sant Just Desvern.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes.
Quantitat concedida: 180.000,00 euros.
Finalitat: reformes als col·legis d’educació 
infantil i primària Les Roquetes, Santa Eulàlia, 
Els Costarets, El Pi i Riera de Ribes, de Sant 
Pere de Ribes.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló.
Quantitat concedida: 30.000,00 euros.
Finalitat: desdoblament d’aules i construcció de 
serveis al col·legi d’educació infantil i primària 
Josep Maria Xandri, de Sant Pere de Torelló.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Ramon.
Quantitat concedida: 61.268,42 euros.
Finalitat: adequació de menjador escolar i 
connexió amb l’edifici de les escoles al col·legi 
d’educació infantil i primària Mare de Déu de la 
MercèZER La Segarra, de Sant Ramon.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia.
Quantitat concedida: 60.000,00 euros.
Finalitat: reforma i actualització de la instal
lació elèctrica al col·legi d’educació infantil i 
primària Mossèn Jacint Verdaguer, de Sant 
Sadurní d’Anoia.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló.
Quantitat concedida: 138.042,47 euros.
Finalitat: obres complementaries: reforma i 
millora al col·legi d’educació infantil i primària 
Colònia Güell, de Santa Coloma de Cervelló.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana.
Quantitat concedida: 20.621,32 euros.
Finalitat: implantació d’un edifici modular al 
col·legi d’educació infantil i primària Ronçana, 
de Santa Eulàlia de Ronçana.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Pau.
Quantitat concedida: 20.656,78 euros.
Finalitat: tancament d’alumini de les finestres 
de l’escola i pintar l’edifici al col·legi d’educa
ció infantil i primària Joan MaragallZER Els 
Volcans, de Santa Pau.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.
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Beneficiari: Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Quantitat concedida: 573.186,83 euros.
Finalitat: reforma edifici per a escola Oficial 
d’Idiomes, de la Seu d’Urgell.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sort.
Quantitat concedida: 9.976,85 euros.
Finalitat: millores d’instal·lació elèctrica i ade
quació de menjador al col·legi d’educació 
infantil i primària Àngel Serafí i Casanovas, 
de Sort.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Tàrrega.
Quantitat concedida: 160.000,00 euros.
Finalitat: adequació d’edifici existent escola 
adults, de Tàrrega.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Quantitat concedida: 1.827.000,00 euros.
Finalitat: ampliació d’antic institut d’educació 
secundària Vallparadís per atendre les neces
sitats derivades de la progressiva ampliació de 
la família professional de comunicació, imatge 
i so a l’IES Santa Eulàlia, de Terrassa.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Tornabous.
Quantitat concedida: 179.060,33 euros.
Finalitat: adequació d’espais i accés al col·legi 
d’educació infantil i primària EspígolZER Riu 
Ondara, de Tornabous.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de 
Balaguer.
Quantitat concedida: 70.000,00 euros.
Finalitat: canvi de tancaments exteriors i reves
timents al col·legi d’educació infantil i primària 
Salvador EspriuZER El Jonc, de Vallfogona 
de Balaguer.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Vallirana.
Quantitat concedida: 71.409,14 euros.
Finalitat: arranjament i millores de les instal
lacions exteriors al col·legi d’educació infantil 
i primària Pompeu Fabra, de Vallirana.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Quantitat concedida: 90.000,00 euros.
Finalitat: obres als col·legis d’educació infantil 
i primària Guillem de Montrodon i Andersen, 
de Vic.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Viladecans.
Quantitat concedida: 510.651,16 euros.
Finalitat: obres als col·legis d’educació infantil i 
primària Amat Targa, Àngela Roca, Can Palmer, 
Dr. Ferro, Dr. Fleming, Pau Casals i Trueta, de 
Viladecans.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Vilamacolum.
Quantitat concedida: 120.000,00 euros.
Finalitat: obres d’ampliació i adequació 
de 2 unitats al col·legi d’educació infantil i 
primària Els ValentinsZER Tramuntana, de 
Vilamacolum.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova del 
Vallès.
Quantitat concedida: 4.151.947,20 euros.
Finalitat: nova construcció de col·legi d’edu
cació infantil i primària de 2 línies, de Vilanova 
del Vallès.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Vilassar de Mar.
Quantitat concedida: 90.000,00 euros.
Finalitat: reforma de lavabos, coberta i substi
tució de fusteria al col·legi d’educació infantil i 
primària Escola del Mar, de Vilassar de Mar.
Crèdit pressupostari: 
EN04 D/760000100/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Llorenç de 
Morunys.
Quantitat concedida: 150.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Torrefarrera.
Quantitat concedida: 22.3337,24 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament del Montmell.
Quantitat concedida: 160.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament d’Arenys de Munt.
Quantitat concedida: 575.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Llers.
Quantitat concedida: 7.083,62 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Piera.
Quantitat concedida: 370.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Balaguer.
Quantitat concedida: 410.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament d’Olot.
Quantitat concedida: 470.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Llinars del Vallès.
Quantitat concedida: 211.534,50 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló.
Quantitat concedida: 100.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons.
Quantitat concedida: 26.368,74 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Molins de Rei.
Quantitat concedida: 99.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Vilassar de Mar.
Quantitat concedida: 655.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet.
Quantitat concedida: 360.683,19 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Santpedor.
Quantitat concedida: 240.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.
Quantitat concedida: 370.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Es
panyol.
Quantitat concedida: 75.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Dosrius.
Quantitat concedida: 510.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.
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Beneficiari: Ajuntament de l’Ampolla.
Quantitat concedida: 400.477,07 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.
Quantitat concedida: 510.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Julià de 
Ramis.
Quantitat concedida: 305.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.
Quantitat concedida: 470.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Montellà i Mar
tinet.
Quantitat concedida: 150.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament d’Alella.
Quantitat concedida: 305.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs.
Quantitat concedida: 470.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Castellar del 
Vallès.
Quantitat concedida: 139.354,69 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Ribera d’Urgellet.
Quantitat concedida: 137.458,93 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Reus.
Quantitat concedida: 690.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2006.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Gimenells i el Pla 
de la Font.
Quantitat concedida: 29.986,83 euros.

Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament d’Amposta.
Quantitat concedida: 460.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume de 
Llierca.
Quantitat concedida: 150.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mon
tornès.
Quantitat concedida: 60.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Térmens.
Quantitat concedida: 150.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Villalonga del 
Camp.
Quantitat concedida: 130.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès.
Quantitat concedida: 575.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Celrà.
Quantitat concedida: 65.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.
Quantitat concedida: 305.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Garriguella.
Quantitat concedida: 150.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Cardedeu.
Quantitat concedida: 56.964,09 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.

Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de l’Heura.
Quantitat concedida: 150.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Gironella.
Quantitat concedida: 47.386,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Castellbisbal.
Quantitat concedida: 470.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Quantitat concedida: 470.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament dels Alamús.
Quantitat concedida: 150.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Miquel de 
Fluvià.
Quantitat concedida: 205.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Soses.
Quantitat concedida: 205.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Salt.
Quantitat concedida: 410.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.
Quantitat concedida: 370.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp.
Quantitat concedida: 47.066,53 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Canyelles.
Quantitat concedida: 530.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
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Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Castelldefels.
Quantitat concedida: 370.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Quantitat concedida: 535.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Quantitat concedida: 535.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Celoni.
Quantitat concedida: 610.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Lleida.
Quantitat concedida: 535.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.
Quantitat concedida: 470.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre.
Quantitat concedida: 1.295.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts.
Quantitat concedida: 370.000,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Montblanc.
Quantitat concedida: 32.575,19 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Ajuntament de Calders.
Quantitat concedida: 44.863,00 euros.
Finalitat: creació i consolidació de places en 
llar d’infants, convocatòria 2005.
Crèdit pressupostari: 
EN03 D/760130000/4210.

Beneficiari: Confederació Cristiana d’Associa
ció de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
(CCAPAC).

Quantitat concedida: 12.000,00 euros.
Finalitat: trobada de totes les ampas de les 
escoles confederades.
Crèdit pressupostari: 
EN01 D/482000100/4210.

Beneficiari: Federació d’Associacions de Mares 
i Pares d’alumnes de Catalunya (FAPAC).
Quantitat concedida: 15.000,00 euros.
Finalitat: despeses celebració 30a Assemblea 
General.
Crèdit pressupostari: 
EN01 D/482000100/4210.

Beneficiari: Consell Català de la Música.
Quantitat concedida: 24.000,00 euros.
Finalitat: activitats relacionades amb l’ense
nyament de la música.
Crèdit pressupostari: 
EN01 D/482000100/4210.

(08.350.055)

ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, 
per la qual es determinen 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.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, en l’article 36 estableix el marc 
de l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat 
de batxillerat.

El Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat, determina els principis i característi
ques de l’avaluació i de promoció de l’alumnat 
d’aquesta etapa educativa.

D’acord amb les disposicions esmentades, 
l’avaluació dels processos d’aprenentatge 
de l’alumnat serà contínua i, alhora, global i 
diferenciada segons les matèries, de manera 
que es tinguin en compte tant les particulari
tats dels elements del currículum com la seva 
coordinació i coherència.

Aquesta Ordre desenvolupa les normes 
d’avaluació, d’acord amb els objectius pro
posats per l’esmentada normativa. Estableix 
el procediment, els documents i requisits for
mals necessaris que garanteixin la coherència 
del procés d’avaluació. Ho fa amb l’objectiu 
que aquest procés informi de l’evolució de 
l’aprenentatge de l’alumnat i doni la pauta 
per prendre decisions orientades a rectificar 
les mancances detectades; decisions que, en 
definitiva, tendeixin a l’assoliment per part de 
l’alumnat dels objectius fixats per a aquesta 
etapa educativa. La formalització de les dades 
d’avaluació també té la finalitat de permetre 
l’adequada certificació acadèmica i la seva 
validesa a efectes administratius.

Aquesta Ordre també regula diversos as
pectes referents a organització del batxillerat 
i a l’autonomia dels centres educatius.

Aquesta Ordre estableix igualment parti
cularitats del batxillerat a distància i nocturn 
pel que fa a la flexibilitat organitzativa i a la 
promoció d’alumnes.

A proposta de la Direcció General de l’Edu
cació Bàsica i el Batxillerat, i de conformitat 
amb el procediment que estableixen els articles 
61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat, i 
d’acord amb el dictamen del Consell Escolar 
de Catalunya;

D’acord amb el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora,

Ordeno:

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquesta Ordre té per objecte regular 
l’avaluació del procés d’aprenentatge de 
l’alumnat de batxillerat, així com diversos 
aspectes organitzatius del batxillerat en 
qualsevol dels seus règims, ordinari, nocturn 
i a distància, i és aplicable a tots els centres 
públics i privats que imparteixin ensenyaments 
d’aquesta etapa educativa dins l’àmbit territo
rial de Catalunya.

1.2 Per als centres que imparteixin ense
nyaments de batxillerat nocturn o a distància 
s’estableixen normes específiques que comple
menten les establertes de manera general.

Article 2
Criteris generals

2.1 L’avaluació del procés d’aprenentatge 
de l’alumnat de batxillerat ha de ser contínua 
i, alhora, global i diferenciada segons les ma
tèries, de manera que es tinguin en compte 
tant les particularitats dels elements singulars 
del currículum com la seva coordinació i 
coherència.

2.2 Els objectius i les competències ge
nerals i específiques, que indiquen el sentit en 
què han de progressar tots els alumnes i les 
alumnes, donen les pautes que han de regular 
els processos d’avaluació. Aquests objectius i 
competències han d’estar recollits a les progra
macions didàctiques, han de donar significació 
a les diferents estratègies d’avaluació que s’hi 
detallin i han de constituir el referent constant 
de totes les accions formatives.

2.3 L’avaluació ha de ser contínua, atès 
que té per objecte constatar els avenços i 
detectar les dificultats tan bon punt es pro
dueixin, esbrinarne les causes i prendre les 
mesures necessàries a fi que l’alumnat pugui 
continuar amb èxit el seu procés d’aprenen
tatge. Per tal que l’avaluació sigui contínua, 
s’han d’establir pautes per a l’observació 
sistemàtica i el seguiment de cada alumne 
al llarg del seu procés formatiu. En qualsevol 
moment del curs, quan l’avaluació palesi que 
alguns alumnes tenen dificultats amb el seu 
aprenentatge, el professorat ha d’establir la 
realització d’activitats de recuperació. En les 
actes de les sessions d’avaluació que es facin 
al llarg del curs hi haurà d’haver constància 
dels resultats obtinguts per l’alumnat en les 
activitats de recuperació esmentades.

2.4 L’avaluació ha de ser diferenciada per 
a cadascuna de les matèries del currículum. 
Els referents per a l’avaluació de les matèries 
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seran els criteris d’avaluació. Així mateix, cal 
prendre en consideració els diferents elements 
del currículum i el treball fet a classe, així com 
l’interès i l’esforç demostrat per l’alumnat.

2.5 L’avaluació també ha de ser global, 
és a dir, a les sessions d’avaluació que re
gula l’article 9 d’aquesta Ordre es considera 
la situació de cada alumne en cada matèria 
particular i la seva evolució de conjunt.

2.6 L’avaluació és en si mateixa forma
tiva, i regula i orienta el procés educatiu. La 
informació que proporciona ha de permetre 
millorar els aprenentatges de l’alumnat i els 
processos d’ensenyament emprats i la pràctica 
docent. L’avaluació també és un procediment 
que permet constatar i certificar l’assoliment 
dels objectius de l’aprenentatge.

2.7 EIs centres educatius han d’incloure 
en el seu projecte educatiu els criteris generals 
adoptats respecte a l’avaluació i la promoció 
de l’alumnat, i respecte al disseny d’activitats 
d’avaluació i de recuperació.

2.8 En el cas de les matèries de l’àmbit 
de llengües, la qualificació de l’expressió oral 
haurà de representar com a mínim el 25% de 
la qualificació final de cada matèria. També 
cal potenciar la producció de textos creatius 
de tot tipus (descripcions, argumentacions, 
valoracions, etc.) i l’avaluació d’aquests escrits 
ha de representar com a mínim el 25% de 
la qualificació final de cada matèria d’aquest 
àmbit. Per atorgar aquestes qualificacions, 
el professorat de les matèries de l’àmbit de 
llengües ha de tenir en compte les valoracions 
que respecte a l’assoliment de la competència 
comunicativa li ha de facilitar el professorat 
de les altres matèries del currículum.

2.9 Les programacions de cada matè
ria han d’incloure els criteris d’avaluació i 
les activitats d’avaluació i de recuperació 
previstes.

2.10 Els centres educatius han de fer 
públics els criteris d’avaluació concretats 
en el projecte educatiu i els que s’aplicaran 
en l’avaluació dels aprenentatges i per a la 
promoció de l’alumnat. L’alumnat i els pares, 
mares o tutors legals, quan aquest sigui menor 
d’edat, han d’estar informats des del comen
çament del curs d’aquests criteris. Aquesta 
informació, que s’ha de lliurar de manera 
individualitzada i per escrit, ha de permetre 
el compromís de l’alumne o alumna i de la 
família, en cas que sigui menor d’edat, en el 
procés d’aprenentatge.

Article 3
Atenció a la diversitat de l’alumnat

3.1 El batxillerat ha de preparar l’alumnat 
perquè accedeixi als estudis superiors, i ha 
de servir perquè el màxim nombre d’alumnes 
progressi en les competències que necessita 
per a la seva realització i desenvolupament 
personal, així com per a l’exercici de la ciu
tadania activa, la inclusió social i l’accés al 
treball qualificat. Per aquest motiu s’ha de 
facilitar l’accés als estudis de batxillerat al 
màxim nombre possible d’alumnes, s’ha de 
donar resposta a la diversitat de l’alumnat 
garantint tant com sigui possible l’excel·lència 
però també la igualtat real d’oportunitats a 
tots els i les alumnes i sectors socials sense 
excepció. Per això s’han d’oferir itineraris 
adaptats als diferents ritmes d’aprenentat
ge i a les diferents situacions personals de 
l’alumnat.

3.2 L’atenció a la diversitat s’ha de fona
mentar en tots els elements que configuren 
el currículum, principalment en la planificació 
i l’aplicació de les estratègies metodològiques 
i organitzatives necessàries per facilitar a tot 
l’alumnat l’accessibilitat als aprenentatges. 
Un cop exhaurides les mesures de tipus més 
general, els centres educatius han d’aplicar les 
mesures més específiques que es detallen en 
els apartats següents.

3.3 Els centres educatius han de fer les 
adaptacions curriculars, de materials d’apre
nentatge i de temporització, si cal, tant de 
les activitats d’aprenentatge com d’avaluació, 
incloenthi els criteris d’avaluació, i facilitar les 
ajudes tècniques necessàries perquè l’alumnat 
amb trastorns d’aprenentatge i l’alumnat amb 
discapacitats puguin cursar el batxillerat amb 
les mateixes possibilitats d’èxit que la resta 
de l’alumnat.

La direcció general competent ha d’au
toritzar les mesures excepcionals a adoptar 
respecte al currículum i l’organització general 
que impliquin l’exempció d’una matèria, ate
ses les dificultats objectives d’aprenentatge 
de determinat alumnat per causa de disca
pacitat, trastorns de salut o trastorns greus 
d’aprenentatge. Aquestes mesures han de 
ser estrictament proporcionals als problemes 
o dificultats d’aprenentatge.

3.4 Amb la finalitat de facilitar l’accés al 
currículum de l’alumnat d’incorporació recent al 
sistema educatiu català o del que compagina 
els estudis de batxillerat amb els estudis de 
música o dansa, o amb la pràctica intensiva 
de l’esport, cal adaptar els materials d’apre
nentatge i, si escau, les temporitzacions, tant 
de les activitats d’aprenentatge com d’avalu
ació, sense perjudici de les convalidacions o 
exempcions que puguin correspondre.

3.5 Per a l’alumnat amb altes capacitats 
intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic, 
identificat mitjançant una avaluació psicopeda
gògica en els termes que determini la direcció 
general responsable, s’han de preveure les me
sures necessàries d’adaptació de la resposta 
educativa a fi d’afavorir el desenvolupament 
de la seva potencialitat intel·lectual i creativa 
i la seva socialització positiva. Si molt convé, 
també es pot flexibilitzar la durada de la seva 
escolarització de batxillerat en els termes que 
determini la direcció general corresponent i, si 
escau, a fi d’afavorir més excel·lència acadè
mica d’un determinat alumne, el director del 
centre educatiu, a proposta del tutor i amb la 
consulta prèvia a l’equip docent, pot promoure 
mesures excepcionals a fi que aquest alumne 
pugui cursar determinats continguts d’estudis 
superiors amb el consegüent reconeixement 
d’aquests al batxillerat.

3.6 Les mesures d’atenció a la diversitat 
previstes en compliment del que estableixen els 
punts 3.3, 3.4 i 3.5 constituiran el pla individual 
d’un determinat alumne, que s’han recollir en 
un document escrit, el qual, perquè s’apliqui, 
ha de tenir el coneixement i la conformitat 
de l’alumne mateix i de les mares, pares o 
tutors legals, quan aquest és menor d’edat. 
En aquest document també cal ferhi constar 
els criteris d’avaluació que s’aplicaran i el 
tutor ha de vetllar perquè tot l’equip docent 
el conegui i l’apliqui.

3.7 El pla individual s’ha de fer constar a 
l’historial acadèmic de l’alumne, dins l’apartat 
convalidacions i altres observacions.

Article 4
Flexibilització de la durada del batxillerat

4.1 Per tal d’afavorir l’èxit escolar, els 
centres poden flexibilitzar el nombre de ma
tèries assignades a cada curs acadèmic, de 
manera que l’alumnat pugui optar per cursar 
les matèries de batxillerat en tres cursos i, per 
tant, amb menys càrrega lectiva en cadascun. 
Els centres educatius han d’establir els criteris 
i valorar, a partir de la seva avaluació inicial, 
la conveniència d’aquesta via per a determi
nats estudiants, entre altres, els que tinguin 
identificat un trastorn d’aprenentatge. En tot 
cas, aquesta opció de l’alumnat serà sempre 
voluntària i haurà de tenir l’acceptació de 
les persones interessades i dels seus pares, 
mares o representants legals, en cas que 
siguin menors d’edat. La decisió d’aplicar o 
no un projecte de flexibilització no comporta 
cap alteració de les condicions generals de 
permanència d’un any més en el mateix curs 
que estableix l’article 13 d’aquesta Ordre.

4.2 Els centres educatius que optin per 
aplicar aquesta flexibiització han d’organitzar 
les matèries del batxillerat en tres blocs amb sis 
o set matèries cadascun. En el bloc que haurà 
de cursar el primer any l’alumnat que s’aculli a 
l’opció de tres cursos, totes les matèries han 
de ser de primer curs de batxillerat.

4.3 L’alumnat que superi en el primer any 
un mínim de sis de les matèries cursades en 
el primer bloc pot realitzar un segon bloc de 
matèries, a més de la que, si escau, no ha 
superat. En cas contrari, haurà de repetir el 
primer bloc sencer.

4.4 L’alumnat que ha cursat el segon bloc 
i no superi un total de vuit matèries, com a 
mínim, entre el primer i segon bloc haurà de 
repetir el segon bloc.

4.5 Per poder cursar el tercer bloc de 
matèries, l’alumnat ha de superar un mínim de 
vuit matèries entre els dos primers blocs cur
sats. Els centres poden establir una exigència 
superior quant a aquest últim nombre mínim 
de matèries per permetre a l’alumnat passar 
al tercer bloc. En el cas de l’alumnat que hagi 
superat vuit matèries i no pugui incorporarse 
al tercer bloc, cal que es matriculi del segon 
curs ordinari de batxillerat amb les matèries 
que li quedin pendents de primer.

4.6 Els centres poden optar per altres 
criteris de promoció entre blocs sempre que 
es respecti el que estableixen els articles 12 i 
13 d’aquesta Ordre.

4.7 Amb caràcter general, l’aplicació de 
projectes de flexibilització requereix l’aprovació 
prèvia del claustre de professorat i el consell 
escolar del centre. La direcció del centre ha 
de comunicar al director o directora dels ser
veis territorials corresponents, en els terminis 
que s’estableixin, la descripció dels principals 
aspectes del projecte. En el cas de centres no 
sostinguts amb fons públics, l’aprovació i co
municació correspon als titulars del centre.

Article 5
Matèries de modalitat

5.1 En el cas de la modalitat d’arts, els 
centres poden optar, d’acord amb el Departa
ment d’Educació, per oferir només les matèries 
d’una de les vies a què es refereix l’article 13.2 
del Decret 142/2008, de 15 de juliol.

5.2 L’alumnat matriculat en centres or
dinaris pot cursar excepcionalment alguna 
matèria de modalitat de segon curs mitjançant 
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el batxillerat a distància si el seu centre no 
l’ofereix.

5.3 L’alumnat de primer curs només es 
pot acollir a la possibilitat excepcional de 
cursar alguna matèria mitjançant el batxillerat 
a distància en el cas d’una matèria que tingui 
continuïtat en el segon curs i que el centre no 
pugui oferir per motius organitzatius.

Article 6
Matèries optatives

6.1 L’article 14 del Decret 142/2008, de 
15 de juliol, determina diversos aspectes de 
l’oferta i organització de matèries optatives. 
En una de les franges horàries de modalitat 
de cada un dels dos cursos de l’etapa, els 
centres educatius poden proposar i oferir 
matèries optatives. Aquestes matèries, a més 
de la segona llengua estrangera, l’estada a 
l’empresa, la psicologia i sociologia i les ma
tèries d’altres modalitats, poden ser matèries 
optatives dissenyades pels centres educatius. 
Les matèries dissenyades pels centres han 
de tenir una assignació horària mínima de 70 
hores. Les matèries optatives dissenyades 
pels centres requereixen, en el cas de centres 
sostinguts amb fons públics, l’aprovació prèvia 
del claustre de professorat i el consell escolar 
del centre, i s’han d’incloure en el projecte 
educatiu del centre.

6.2 A l’annex 1 d’aquesta Ordre es faci
liten orientacions per al disseny de l’estada 
a l’empresa.

6.3 L’annex 1 d’aquesta Ordre conté els 
objectius, els continguts i els criteris d’avaluació 
de la matèria de psicologia i sociologia.

6.4 El currículum de la segona llengua 
estrangera es va establir dins l’àmbit de llen
gües a l’annex 2 del Decret 142/2008, de 15 
de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de batxillerat.

6.5 L’alumnat que s’incorpora al batxillerat 
amb la titulació de tècnic/a o tècnic/a superior 
de formació professional específica, d’arts 
plàstiques i disseny o d’esport tindrà dret a 
la convalidació de les matèries optatives del 
batxillerat i del treball de recerca.

Article 7
Organització de les matèries

7.1 L’oferta de les matèries de modalitat i 
optatives es pot presentar a l’alumnat en forma 
d’itineraris formatius.

7.2 L’assignació horària de les matèries 
en cada un dels dos cursos del batxillerat, 
expressada en nombre d’hores setmanals, 
es recull a l’annex 3 del Decret 142/2008, de 
15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments del batxillerat a Catalunya. 
Aquesta assignació setmanal s’ha d’entendre 
com a mitjana al llarg del curs. Els centres 
educatius poden optar per models propis de 
distribució horària de les matèries, sempre que 
el còmput final d’hores en el curs coincideixi 
amb el que resulta de la distribució setmanal 
homogènia al llarg del curs recollida en l’es
mentat annex 3.

Article 8
Equip docent

8.1 L’equip docent, integrat per un profes
sor o professora de cada matèria i coordinat i 
presidit pel professor o professora que exerceixi 
la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat en 
tot el procés d’avaluació de l’alumnat del grup 

corresponent i en l’adopció de les decisions 
que en resultin.

8.2 Cada professor o professora ha 
d’aportar informació sobre el procés d’apre
nentatge de l’alumnat en la matèria o les 
matèries que imparteixi.

8.3 També poden participar en les reunions 
de l’equip docent altres professors i professores 
amb responsabilitats de coordinació pedagò
gica i altres professionals que intervinguin en 
el procés d’ensenyament i aprenentatge de 
l’alumnat, amb veu i sense vot.

8.4 L’equip docent, en la valoració dels 
aprenentatges de l’alumnat, ha d’adoptar les 
decisions per consens. En cas de no assolir
lo, es farà per majoria absoluta dels membres 
presents, llevat dels casos en què la normativa 
determini una altra solució. A la decisió sobre 
l’avaluació de cada alumne hi han d’intervenir 
els professors de les matèries que hagi cursat 
l’alumne. Cada professor o professora de l’equip 
pot emetre un vot únic, amb independència del 
nombre de matèries que imparteixi.

Article 9
Sessions d’avaluació

9.1 La sessió d’avaluació és la reunió de 
l’equip docent, presidida i coordinada pel pro
fessor o professora que exerceix la tutoria, amb 
la finalitat d’intercanviar informació i adoptar 
decisions sobre el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat. A la decisió sobre l’avaluació de cada 
alumne hi han d’intervenir els professors de les 
matèries que hagi cursat l’alumne.

9.2 Per valorar els aprenentatges de cada 
alumne i el desenvolupament per part del 
professorat del procés d’ensenyament cal fer 
almenys una sessió d’avaluació trimestral.

9.3 Per millorar el coneixement i l’aco
llida de l’alumnat i prendre decisions sobre 
el seu procés d’aprenentatge, en el primer 
trimestre del primer curs, a més de la sessió 
preceptiva indicada en el punt anterior, cal 
fer una avaluació inicial.

9.4 A les sessions d’avaluació, l’equip do
cent ha d’acordar les decisions que consideri 
pertinents respecte a les actuacions neces
sàries per facilitar el procés d’aprenentatge 
de l’alumnat.

9.5 La persona tutora ha de coordinar i 
presidir les reunions d’avaluació del seu grup 
d’alumnes, estendre acta del seu desenvolu
pament, ferhi constar els acords presos, ferne 
el seguiment i responsabilitzarse de donar la 
informació adequada, no només a l’alumnat, 
sinó també als pares, mares o representants 
legals dels i les alumnes, en el cas que siguin 
menors d’edat. El vot de la persona tutora és 
diriment en cas d’empat.

Article 10
Avaluació final de curs

10.1 El professor o professora de cada 
matèria és qui decideix, al final del curs, si 
l’alumne o alumna n’ha superat els objectius, 
prenent com a referent fonamental els criteris 
d’avaluació.

10.2 Els resultats de l’avaluació de cada 
matèria s’han d’expressar mitjançant qualifi
cacions numèriques de zero a deu sense de
cimals. Es consideren superades les matèries 
amb qualificació igual o superior a cinc.

10.3 En el cas de les matèries amb con
tinuïtat en els dos cursos, l’alumnat que tingui 
cursada i no superada la matèria de primer 

curs no pot ser qualificat de la matèria de 
segon curs. Aquesta circumstància s’ha de 
consignar a les actes finals amb la menció 
“pendent de qualificació de 1r curs” (PQ). En 
cas que, a causa d’un canvi de matèria o de 
modalitat autoritzat per la direcció del centre o 
perquè l’alumne s’hagi incorporat al batxillerat 
en el segon curs, no hagi cursat la matèria de 
primer curs, sí que podrà ser qualificat de la 
matèria de segon curs.

10.4 A fi de garantir la coherència dels 
processos d’avaluació entre els diferents grups 
del centre, a la sessió d’avaluació final de cada 
curs hi ha de ser present, amb veu i sense 
vot, un membre de l’equip directiu.

Article 11
Proves extraordinàries

11.1 Amb posterioritat a l’avaluació final 
del curs, el centre ha de realitzar les proves 
extraordinàries de recuperació, ja programades 
prèviament, per a l’alumnat que no hagi superat 
totes les matèries en l’avaluació final.

11.2 Els resultats de les proves extraor
dinàries s’han d’expressar mitjançant qua
lificacions numèriques de zero a deu sense 
decimals, o amb la menció “no presentat” 
(NP), quan calgui. Es consideren no superades 
les matèries amb qualificació inferior a cinc i 
el no presentat.

11.3 El departament didàctic correspo
nent ha d’elaborar les proves extraordinàries 
de cada matèria i establirne els criteris per 
qualificarles, d’acord amb la programació dels 
currículums dels quals són responsables.

11.4 Les proves extraordinàries no es 
poden fer abans dels cinc darrers dies de 
classe, prenent com a referència el calendari 
lectiu que fixi la corresponent ordre per la qual 
s’estableix el calendari escolar del curs.

11.5 Després de les proves extraordinàries 
tindrà lloc una nova sessió d’avaluació. En 
aquesta, vistos els resultats obtinguts en les 
proves extraordinàries, caldrà prendre les de
cisions definitives del curs acadèmic respecte 
a la superació de matèries.

L’equip docent, actuant de manera col
legiada, valorarà la maduresa acadèmica de 
l’alumne en relació amb els objectius del batxi
llerat. Per a aquesta valoració, i vista l’avaluació 
de totes les matèries cursades, es considera 
que els resultats en algunes matèries poden 
compensar els obtinguts en altres atenent 
l’assoliment de les competències, i també les 
possibilitats de progrés de l’estudiant en opci
ons posteriors. Si la decisió de l’equip docent, 
a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol 
de batxiller, implica modificar la qualificació 
d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria 
de dos terços dels membres presents en la 
sessió. En el cas que es produeixi aquesta 
votació, cada membre de l’equip docent 
haurà d’exposar raonadament la justificació 
del seu vot, la qual s’haurà de fer constar en 
l’acta d’avaluació.

11.6 En aquesta sessió d’avaluació són 
aplicables les previsions de l’article 10.3 i 4 
d’aquesta Ordre.

Article 12
Pas de curs

12.1 Els alumnes i les alumnes passaran 
al segon curs quan hagin superat totes les 
matèries cursades o no tinguin superades 
dues matèries com a màxim.
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12.2 L’alumnat que passi al segon curs 
sense haver superat totes les matèries s’ha 
de matricular de les matèries pendents del 
curs anterior. Els centres han d’organitzar 
les consegüents activitats de recuperació i 
l’avaluació de les matèries pendents.

12.3 Els alumnes i les alumnes poden 
romandre al batxillerat en règim ordinari un 
màxim de quatre anys, consecutius o no.

Article 13
Permanència d’un any més en el mateix 
curs

13.1 Els alumnes i les alumnes que no 
passin a segon curs han de romandre un 
any més en el primer curs i l’han de cursar 
novament en la seva totalitat si el nombre de 
matèries amb avaluació negativa és superior 
a quatre.

13.2 En cas de rebre avaluació negativa 
de tres o quatre matèries a primer curs, els 
alumnes i les alumnes poden optar per repetir 
el curs en la seva totalitat o matricularse de 
les matèries de primer amb avaluació negati
va i ampliar aquesta matrícula de primer curs 
amb dues o tres matèries de segon, d’acord 
amb l’organització que tingui establerta 
el centre educatiu. El centre ha d’orientar 
l’alumnat en aquesta tria. L’alumnat menor 
d’edat ha de tenir l’autorització dels pares 
o tutors legals per a aquest règim singular 
de matriculació.

13.3 Els alumnes que en finalitzar el segon 
curs tinguin avaluació negativa en algunes 
matèries es poden matricular d’aquestes 
matèries sense necessitat de tornar a cursar 
les matèries ja superades.

13.4 Els alumnes i les alumnes no hauran de 
tornar a cursar les matèries treball de recerca i 
estada l’empresa un cop les tinguin superades, 
encara que no passin al curs següent.

Article 14
Títol de batxiller

14.1 Els alumnes i les alumnes que 
superen totes les matèries de batxillerat en 
qualsevol de les seves modalitats reben el 
títol de batxiller.

14.2 L’alumnat que finalitza els ensenya
ments professionals de música i dansa obté 
el títol de batxiller en superar les matèries 
comunes del batxillerat.

Article 15
Qualificació mitjana de batxillerat

15.1 Als alumnes i les alumnes que hagin 
superat el batxillerat, se’ls ha de calcular la 
qualificació mitjana. El càlcul d’aquesta mitjana 
s’ha de fer d’acord amb la fórmula que indica 
l’annex 2 d’aquesta Ordre.

15.2 Als alumnes i les alumnes que ob
tinguin una qualificació mitjana de batxillerat 
igual o superior a 9, se’ls pot consignar la 
menció de “matrícula d’honor”, “MH”, en 
les observacions de l’acta de qualificacions 
finals, en l’expedient acadèmic i en l’historial 
acadèmic. Se’n pot concedir una per cada 
vint alumnes, i una altra, si en resulta una 
fracció sobrant, sobre el total d’alumnes ava
luats de segon curs. En aquest cas, s’entén 
per alumnes avaluats de segon curs tots els 
que han cursat les matèries necessàries per 
completar l’etapa, si bé poden no haverles 
superat.

Article 16
Documents oficials d’avaluació

16.1 Són documents oficials del procés 
d’avaluació: les actes finals d’avaluació, 
l’expedient acadèmic, l’historial acadèmic 
del batxillerat i l’informe personal per trasllat 
en el cas que preveu l’article 21.1. Aquests 
documents s’han d’ajustar als models i a 
les característiques que estableix l’annex 3 
d’aquesta Ordre.

16.2 El director o directora, com a res
ponsable de totes les activitats acadèmiques 
del centre, ho també és de les avaluacions i 
ha de visar amb la seva signatura els docu
ments oficials.

16.3 Els documents oficials d’avaluació 
han de romandre al centre i la persona que 
exerceixi les funcions de secretari o de secre
tària és la responsable de custodiarlos, tant 
en format imprès com en suport electrònic, 
així com d’emetre les certificacions que se sol
licitin. En el cas de supressió d’algun centre, 
els serveis territorials d’Educació han d’adoptar 
les mesures corresponents per conservarlos 
o traslladarlos.

16.4 Les signatures dels documents han 
de ser autògrafes i a sota hi han de constar el 
nom i els cognoms de les persones signants. 
A mesura que s’implementi la signatura elec
trònica, aquests documents es poden anar 
substituint pels seus equivalents en format 
electrònic en els termes que el Departament 
d’Educació determini.

Article 17
Actes finals d’avaluació

17.1 En les actes de qualificacions finals i 
en les actes de qualificacions extraordinàries hi 
ha de constar la relació nominal d’alumnat amb 
les qualificacions de les matèries del curs i de 
les matèries no superades de cursos anteriors. 
També han d’incloure les decisions de pas de 
curs i, si escau, la proposta per a l’expedició 
del títol de batxiller.

17.2 Les actes de qualificacions finals 
s’han d’emplenar en la darrera sessió d’ava
luació del curs i es tancaran abans de les 
proves extraordinàries.

17.3 Les actes de qualificacions extra
ordinàries es complimentaran després que 
s’hagin fet les proves extraordinàries i han de 
quedar tancades a la fi del període d’activitats 
del curs que determini la disposició per la 
qual s’estableix el calendari escolar del curs 
corresponent.

17.4 Les actes de qualificacions finals i les 
actes de qualificacions extraordinàries les han 
de signar tots els membres de l’equip docent 
i hi ha de constar el vistiplau del director o 
directora del centre.

Article 18
Expedient acadèmic

18.1 L’expedient acadèmic de l’alumne o 
alumna és un document que té la funció de 
recollir de manera acumulativa els resultats 
de l’avaluació obtinguts per l’alumne al llarg 
del batxillerat i totes les dades personals i 
acadèmiques rellevants.

18.2 L’expedient acadèmic conté: les 
dades d’identificació del centre, les dades 
personals de l’alumne o l’alumna, les dades 
i la documentació de la seva incorporació a 
l’etapa, els resultats de les avaluacions finals, 
les decisions de promoció i titulació, les 

observacions que l’equip docent consideri 
oportú ferhi constar, les dades i documen
tació d’acabament o de sortida de l’etapa i 
qualsevol resolució administrativa de caràcter 
singular que afecti acadèmicament l’alumne 
o l’alumna.

Article 19
Historial acadèmic

19.1 L’historial acadèmic de batxillerat és 
el document oficial que reflecteix els resultats 
de l’avaluació i les decisions relatives al pro
grés acadèmic de l’alumnat en tota l’etapa i 
té valor acreditatiu dels estudis realitzats. La 
seva custòdia correspon al centre educatiu en 
què l’alumnat estigui escolaritzat.

19.2 L’historial acadèmic de batxillerat 
s’ha de lliurar a l’alumnat a l’acabament dels 
estudis de batxillerat.

19.3 L’historial acadèmic de batxillerat ha 
de recollir les dades identificatives de l’alumne 
o alumna, les matèries cursades en cada un 
dels anys d’escolarització i els resultats d’ava
luació obtinguts, les decisions sobre el pas al 
curs següent i sobre la proposta d’expedició 
del títol de batxiller, junt amb la data en què 
es van adoptar aquestes decisions, així com 
la informació relativa als canvis de centre. Hi 
ha de figurar, així mateix, la indicació de les 
resolucions de caràcter singular que afectin 
acadèmicament l’alumne.

Article 20
Trasllat de l’historial acadèmic

20.1 Quan l’alumne o alumna es traslladi 
a un altre centre per prosseguir els estudis, el 
centre d’origen ha de remetre al de destinació, 
i a petició d’aquest, l’historial acadèmic del 
batxillerat i, si escau, l’informe personal per 
trasllat, i ha d’acreditar que les dades que 
conté concorden amb l’expedient que guarda 
el centre.

20.2 El centre receptor ha d’obrir el cor
responent expedient acadèmic.

20.3 La matriculació de l’alumne o alumna 
adquireix caràcter definitiu un cop s’ha rebut 
l’historial acadèmic degudament formalitzat.

Article 21
Informe personal per trasllat

21.1 A fi de garantir la continuïtat del 
procés d’aprenentatge de l’alumnat que es 
trasllada a un altre centre sense haver conclòs 
el curs, s’ha d’emetre un informe personal on 
cal fer constar la informació recollida per l’equip 
docent necessària per a l’adequada continuïtat 
del procés d’aprenentatge. Com a mínim, han 
de consignar els elements següents:

a) Resultats parcials d’avaluació, en el 
cas que ja hagués tingut lloc alguna sessió 
d’avaluació.

b) Aplicació, si escau, de mesures educa
tives complementàries de reforç i suport, així 
com els plans individuals aplicats.

c) Totes les observacions que es consideren 
oportunes sobre el progrés general de l’alumne 
o alumna.

21.2 L’informe personal per trasllat, que 
només s’ha d’emetre en el cas que preveu 
l’apartat anterior, l’ha d’elaborar i firmar la 
persona que exerceix la tutoria, amb el vistiplau 
del director o directora, a partir de les dades 
facilitades pels professors de les matèries.

21.3 En el cas d’alumnes que es traslladin 
a centres d’altres comunitats autònomes en 
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què el català no sigui llengua oficial, l’informe 
personal per trasllat i l’historial acadèmic s’han 
de fer en versió bilingüe, català i castellà.

Article 22
Altres documents d’avaluació

22.1 Les actes de les sessions d’ava
luació realitzades al llarg del curs, el full de 
seguiment acadèmic i els butlletins de qualifi
cacions són documents obligatoris del procés 
d’avaluació.

22.2 Correspon a cada centre, en el marc 
de la seva autonomia, adoptar els models més 
adequats per a aquests documents.

22.3 Les signatures dels documents han 
de ser autògrafes i a sota hi han de cons
tar el nom i els cognoms de les persones 
signants.

22.4 En tots els documents elaborats s’hi 
ha d’incorporar un ús no sexista ni androcèntric 
del llenguatge.

Article 23
Full de seguiment acadèmic

23.1 La persona tutora ha de tenir un full 
de seguiment acadèmic de cada alumne o 
alumna, en el qual ha de fer constar les ob
servacions pertinents respecte al seu procés 
d’aprenentatge.

23.2 Els fulls de seguiment acadèmic s’han 
de conservar en el centre fins que l’alumne 
finalitzi l’escolarització. El tutor o tutora ha 
de guardar aquests informes i posarlos a 
disposició dels altres professors de l’alumne 
o alumna.

Article 24
Comunicació amb les famílies

24.1 EI centre educatiu, per mitjà d’infor
mes escrits, entrevistes individuals i reunions 
col·lectives, ha d’establir una comunicació 
periòdica amb els pares, mares o representants 
legals de l’alumnat que sigui menor d’edat per 
tal de mantenirlos informats del procés d’en
senyament i aprenentatge i de l’avaluació.

24.2 La persona tutora ha d’informar per 
escrit l’alumnat i, en cas que siguin menors 
d’edat, als seus pares, mares o representants 
legals, almenys un cop per trimestre, després 
de cada sessió d’avaluació. Aquests informes 
han de descriure el desenvolupament gene
ral del procés d’aprenentatge de l’alumne o 
alumna en les diverses matèries i els resultats 
d’avaluació.

24.3 En finalitzar cada curs s’ha d’infor
mar per escrit l’alumne o alumna i, en cas 
que siguin menors d’edat, els pares, mares 
o representants legals, sobre els resultats de 
l’avaluació final. Aquesta informació ha de 
contenir, almenys, les qualificacions obtingu
des per l’alumne o alumna en les diverses 
matèries, la decisió respecte a l’accés al curs 
següent o a la superació de l’etapa i, si escau, 
les mesures previstes per a l’assoliment dels 
objectius educatius.

Article 25
Supervisió de la Inspecció d’Educació

Correspon a la Inspecció d’Educació su
pervisar el procediment d’avaluació de cada 
centre, vetllar per la seva adequada integració 
en el procés educatiu de l’alumnat i la seva 
correcció formal, així com per les mesures 
adoptades d’atenció a la diversitat, i proposar 
les mesures que contribueixin a millorarho.

Article 26
Custòdia de la documentació

Tots els documents oficials d’avaluació 
s’han de conservar en el centre a disposició 
de la Inspecció per a possibles compro
vacions. Amb aquesta mateixa finalitat, el 
professorat ha de conservar el propi registre 
de qualificacions i cal mantenir en el cen
tre el material que hagi pogut contribuir a 
atorgar les qualificacions en les avaluacions 
extraordinàries, fins a tres mesos després 
de la finalització del curs. L’alumnat, per 
la seva banda, ha de conservar fins a final 
de curs tot el material que se li lliuri i que 
hagi contribuït a la seva avaluació continu
ada (proves escrites, treballs, quaderns de 
pràctiques, etc.).

Article 27
Dades personals de l’alumnat

Pel que fa a l’obtenció de les dades per
sonals de l’alumnat, a la seva cessió d’uns 
centres a uns altres i a la seguretat i confi
dencialitat d’aquestes dades, caldrà ajustarse 
al que disposa la legislació vigent en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal 
i, en tot cas, al que estableix la disposició 
addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació.

Capítol 2
Batxillerat a distància

Article 28
Característiques del batxillerat a distància

28.1 Els ensenyaments de batxillerat a dis
tància s’adrecen fonamentalment a persones 
que exerceixen una activitat laboral que els 
impedeix l’assistència a classe o bé que per 
causes diverses no troben encaix en l’oferta 
horària o geogràfica dels centres de secundària 
ordinaris. Excepcionalment, també s’adreça 
a l’alumnat que cursa batxillerat en un centre 
ordinari on no es pot oferir tota la gamma de 
matèries de modalitat.

28.2 Només es pot matricular en el batxi
llerat a distància l’alumnat que tingui 18 anys 
o més i el que, en edat compresa entre 16 i 
18 anys, acrediti, per motius laborals o altres 
que ho justifiquin, la impossibilitat de seguir 
estudis en règim diürn. També pot cursar 
matèries en el batxillerat a distància l’alumnat 
de règim ordinari que es matriculi d’algunes 
matèries, segons el que preveu l’article 5 
d’aquesta Ordre.

Article 29
Matèries del batxillerat a distància

29.1 Tot l’alumnat ha de cursar les ma
tèries següents:

Ciències per al món contemporani
Filosofia i ciutadania.
Història de la filosofia.
Història.
Llengua catalana i literatura I i II.
Llengua castellana i literatura I i II.
Llengua estrangera I i II.
Treball de recerca.
29.2. Les matèries de modalitat i optatives 

que ha de cursar l’alumnat són les mateixes 
que per al règim presencial diürn, amb les 
adaptacions que es puguin observar per a les 
persones adultes.

Article 30
Batxillerat presencial i matèries a distància

Respecte dels alumnes que cursin el 
batxillerat presencial en centres ordinaris 
però que, acollintse a la possibilitat que 
estableix l’article 5 d’aquesta Ordre, s’hagin 
matriculat simultàniament d’alguna matèria en 
el batxillerat a distància, el centre on cursin 
els estudis no presencials ha de trametre la 
informació referent al seguiment i l’avaluació 
de les matèries en qüestió per tal que el centre 
ordinari pugui incorporarla als documents 
oficials d’avaluació.

Article 31
Pas de curs en el batxillerat a distància

En ensenyaments de batxillerat a distància 
no regeixen les normes de pas de curs del 
règim diürn. Els alumnes han de repetir només 
les matèries no superades.

Article 32
Permanència en el batxillerat a distància

En el règim de batxillerat a distància no hi 
ha limitació pel que fa a la permanència de 
l’alumnat.

Article 33
Canvis entre el batxillerat presencial i el bat-
xillerat a distància

33.1 L’alumnat que ha cursat ense
nyaments de batxillerat presencial es pot 
incorporar al batxillerat a distància amb el 
reconeixement dels estudis fets.

33.2 L’alumnat que ha cursat ensenya
ments de batxillerat a distància i vol canviarse 
al batxillerat presencial, ho ha de fer aplicant 
les condicions de pas de curs del règim, diürn 
o nocturn, al qual s’incorpori.

Capítol 3
Batxillerat nocturn

Article 34
Característiques del batxillerat nocturn

34.1 Els ensenyaments nocturns de bat
xillerat s’adrecen fonamentalment a persones 
que per causa de la seva activitat laboral, dels 
seus interessos o per altres circumstàncies, 
troben un millor encaix en una oferta horària 
diferent de la del règim diürn o de les caracte
rístiques dels ensenyaments no presencials.

34.2 Només poden ser matriculats de 
batxillerat nocturn els i les alumnes que tinguin 
18 anys o més i els que, en edat compresa 
entre 16 i 18 anys, acreditin, per motius laborals 
o altres que a criteri del consell escolar ho 
justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis 
en règim diürn.

Article 35
Matèries del batxillerat nocturn

35.1 Tot l’alumnat ha de cursar les ma
tèries següents:

Ciències per al món contemporani
Filosofia i ciutadania.
Història de la filosofia.
Història.
Llengua catalana i literatura I i II.
Llengua castellana i literatura I i II.
Llengua estrangera I i II.
Treball de recerca.
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35.2 Les matèries de modalitat i optatives 
que ha de cursar l’alumnat són les mateixes 
que per al règim presencial diürn, amb les 
adaptacions que es puguin observar per a les 
persones adultes.

Article 36
Organització del batxillerat nocturn

36.1 Les matèries de batxillerat s’han 
d’organitzar en tres blocs, que l’alumnat ha 
de cursar al llarg de tres cursos.

36.2 La distribució de les matèries en 
els tres blocs es determina en l’annex 4 
d’aquesta Ordre.

36.3 L’alumnat s’ha de matricular d’un bloc 
complet o, en el cas d’haver cursat els tres 
blocs, de les matèries soltes que li restin.

Article 37
Pas de curs en el batxillerat nocturn

En ensenyaments de batxillerat nocturn 
no regeixen les normes de pas de curs del 
règim diürn. L’alumnat ha de repetir només 
les matèries no superades.

Article 38
Acció tutorial en el batxillerat nocturn

38.1 El centre ha d’assignar un tutor o 
tutora a cada grup d’alumnes.

38.2 El tutor o tutora de cada grup d’alum
nes de batxillerat nocturn n’ha de coordinar 
l’activitat tutorial, que correspon a tot l’equip 
docent.

Article 39
Permanència en el batxillerat nocturn

L’alumnat pot estar matriculat de batxillerat 
nocturn un màxim de sis cursos acadèmics. A 
efectes d’aquest còmput, cal tenir en compte 
els cursos en què l’alumne o alumna s’hagi 
matriculat d’aquesta etapa en règim diürn.

Article 40
Canvi del règim de batxillerat

L’alumnat que hagi cursat ensenyaments 
de batxillerat en règim diürn o nocturn i vulgui 
canviarse de règim amb reconeixement dels 
estudis fets, ho ha de fer aplicant les condicions 
de pas de curs del règim diürn.

Disposicions addicionals

—1 Horari escolar de l’alumnat de batxi-
llerat

1.1 Té la consideració d’horari escolar de 
l’alumnat l’horari corresponent a les hores de 
classe de les matèries que s’estiguin cursant 
i, si escau, de la tutoria.

1.2 Els centre educatius han d’establir 
mesures d’atenció a l’alumnat que romangui 
al centre fora del seu horari escolar.

—2 Proves lliures per a l’obtenció del títol 
de batxiller

El Departament d’Educació organitzarà 
anualment proves lliures perquè les persones 
majors de vint anys puguin obtenir directament 
el títol de batxiller, sempre que demostrin 
haver assolit els objectius del batxillerat, que 
estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, així com els que 
fixa el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel 

qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
del batxillerat. Aquestes proves s’organitzaran 
de manera diferenciada segons les modalitats 
del batxillerat.

Disposicions transitòries

—1 Validesa del llibre de qualificacions de 
batxillerat

Els llibres de qualificacions de batxillerat 
tenen els efectes d’acreditació que estableix 
la legislació vigent fins a la finalització del curs 
20072008. Es tancaran mitjançant diligència 
oportuna en finalitzar aquest curs i s’inutilitza
ran les pàgines restants. Quan l’obertura de 
l’historial acadèmic suposi la continuació de 
l’anterior llibre de qualificacions de batxillerat, 
cal consignarne la sèrie i el número en el nou 
document. Aquestes circumstàncies també 
s’han de reflectir en el corresponent expedient 
acadèmic.

—2 Extinció del pla d’estudis anterior
L’alumnat que, havent iniciat estudis del 

pla de batxillerat que estableix la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 
del sistema educatiu, no els hagi finalitzat, es 
pot incorporar al batxillerat que estableix la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
i ho ha de fer d’acord amb les condicions de 
pas de curs que estableix el Decret 142/2008, 
de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments del batxillerat.

Disposició derogatòria

Queden derogades les ordres següents:
Ordre de 31 de juliol de 1998, de desple

gament de l’organització i l’avaluació dels 
ensenyaments de batxillerat (DOGC núm. 
2716, de 2.9.1998).

Ordre de 23 de setembre de 1998, per la 
qual es determinen els efectes acadèmics 
de la incorporació als ensenyaments de 
batxillerat de l’alumnat procedent dels cicles 
formatius de grau mitjà (DOGC núm. 2746, 
de 19.10.1998).

Qualsevol altra norma de rang igual o inferior 
que s’oposi al que estableix aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de 
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

ANNEX 1

Matèries optatives

Estada a l’empresa

L’estada a l’empresa és una matèria optativa 
que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat 
la realitat del món laboral. L’estada a l’empre
sa consisteix bàsicament en un període de 
permanència i activitat de l’alumnat en una 

empresa, entesa com a unitat de producció, 
distribució o de serveis.

L’estada a l’empresa ha de tenir una durada 
mínima de 140 hores, de les quals se’n po
den utilitzar fins a 70 hores per desenvolupar 
continguts teoricopràctics al centre educatiu. 
Durant l’estada, l’alumnat pren contacte amb 
un camp professional vers el qual se sent 
motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte 
de futur, acadèmic i professional.

L’estada a l’empresa té una funció bàsi
cament orientadora i, per tant, no s’ha de 
confondre amb unes pràctiques laborals o 
amb el preaprenentatge d’un ofici.

La matèria ofereix a l’alumnat la possibilitat 
de conèixer l’estructura organitzativa d’una 
empresa i la gestió dels seus recursos hu
mans, materials i energètics; les condicions 
legals que afecten les relacions laborals; i la 
identificació de les capacitats pròpies referides 
al món laboral per tal d’establir el seu itinerari 
formatiu i professional d’acord amb els seus 
interessos.

Així mateix, l’estada permet posar en 
pràctica un seguit de procediments, habilitats 
i actituds generals que són indispensables 
per a la bona adaptació de l’alumnat al món 
laboral futur (assistència, puntualitat, curiosi
tat, creativitat, afany de superació, capacitat 
de treball individual i en grup, etc.). Es tracta 
d’un recurs que serveix a la funció orientadora 
del batxillerat, amb independència de la mo
dalitat cursada, ja que permet que l’alumnat 
canalitzi les seves preferències i capacitats 
en un context diferent de l’acadèmic i amb 
l’orientació adequada.

L’alumnat ha de cursar l’estada a l’empresa 
amb la intenció de viure de prop les activitats 
professionals. Sense detriment de les activitats 
teoricopràctiques que, si escau, pugui realit
zar l’alumnat al centre, convé fer l’estada en 
empreses o en els departaments d’empreses, 
que tinguin relació amb els continguts treba
llats en les matèries del batxillerat cursades, 
o bé amb els àmbits i les ocupacions en què 
l’alumnat voldria, posteriorment, exercir la seva 
tasca laboral.

L’estada s’ha de centrar, doncs, en empre
ses que ofereixen un ventall de possibilitats 
per realitzar activitats. Entre les activitats més 
significatives es poden esmentar les següents: 
contacte entre els diferents departaments de 
l’empresa; entrevista amb diferents professio
nals de l’empresa perquè l’alumnat adquireixi 
coneixement sobre el tipus de tasca que duen 
a terme i la responsabilitat dins el lloc de 
treball; observació de les activitats realitzades 
en els diversos llocs de treball; col·laboració 
en determinades activitats dels diferents llocs 
prèviament observats; i participació en les 
visites tècniques a altres empreses.

Contribució de la matèria a les competències 
del batxillerat

L’estada a l’empresa és una matèria que 
contribueix a l’exercici de les competències 
del batxillerat, especialment la comunicativa, la 
personal i interpersonal i la competència en el 
coneixement i interacció amb el món.

La competència comunicativa és essencial 
en l’àmbit laboral. Avui, en qualsevol empresa 
es duen a terme feines professionals específi
ques que alhora impliquen parlar, escoltar, ex
posar i dialogar amb els altres a fi de compartir 
coneixements, objectius i tasques.
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El treball en una empresa també requereix, 
a més de saberse expressar oralment i per 
escrit, tenir la competència personal i inter
personal, per tal d’emprendre tasques noves 
conjuntament amb altres persones, treballar 
en equip amb esperit de col·laboració, tenir 
autocontrol emocional i de conducta, saber 
escoltar i buscar el consens profitós per a 
l’empresa, etc., en resum, ser eficaç i eficient 
en les relacions amb els altres en l’assoliment 
d’objectius comuns.

La competència en el coneixement i inte
racció amb el món també es desenvolupa en 
aquesta matèria, atès que en l’àmbit laboral 
s’aprenen coneixements, metodologies, tèc
niques i valors que tenen repercussions per
sonals i socials, com la igualtat de drets entre 
homes i dones o el compromís ètic i social des 
del punt de vista empresarial, entre altres.

Consideracions sobre el desenvolupament 
de la matèria

Atès el caràcter orientador de la matèria, 
abans del període d’activitat de l’alumnat a 
l’empresa, poden desenvoluparse continguts 
teoricopràctics al centre sobre els temes 
següents: la inserció professional i l’itinerari 
formatiu i professional; l’empresa com a unitat 
productiva; la legislació i les relacions laborals; 
i la salut laboral.

Pel que fa al seguiment de l’estada a l’em
presa de l’alumnat, convé tenir un quadern per 
consignarhi les dades del centre educatiu, de 
l’entitat col·laboradora i de l’alumnat.

La direcció del centre educatiu ha de signar 
l’autorització a l’alumnat per realitzar l’estada 
en centres de treball en règim de conveni de 
col·laboració.

En el quadern de seguiment, l’alumnat hi 
ha de consignar les activitats realitzades a 
l’empresa, el període o períodes, els dies i 
les hores, i ferne una valoració. Al final de 
les activitats, l’alumnat ha de fer una valora
ció raonada de l’estada en relació amb les 
expectatives inicials.

L’avaluació de l’estada a l’empresa ha de 
tenir en compte, a més de la valoració del 
professorat que en fa el seguiment, la valo
ració realitzada per l’empresa sobre la tasca 
de l’alumnat, juntament amb l’avaluació de 
les activitats teoricopràctiques que, si escau, 
s’hagin efectuat prèviament.

En el quadern de seguiment, el professorat 
responsable hi ha de consignar la qualificació 
que l’alumnat ha obtingut i ferhi les observa
cions que convingui. Així mateix, la persona 
responsable de l’empresa ha d’avaluar les 
actituds de l’alumnat durant l’estada d’acord 
amb el barem de puntuació que recull el 
quadern de seguiment. Les actituds que cal 
valorar en l’alumnat són les següents:

Assistència regular i puntualitat.

Responsabilitat i mètode en l’execució de 
les tasques assignades.

Ordre, pulcritud i conservació de materials, 
equips, eines, aparells i altres estris que faci 
servir en la seva activitat i manteniment de les 
normes de seguretat individual i col·lectiva.

Integració en el treball de grup, amb 
manifestació d’iniciativa en la resolució de 
problemes.

Actitud crítica en l’avaluació del propi treball 
i predisposició vers la recerca de la qualitat.

Atenció a la importància de realitzar les 
tasques encomanades en els terminis pre
vistos.

Cura de la higiene i de la presentació 
personal.

Compliment de les tasques concretes enco
manades dins l’equip o del pla de treball.

Ús correcte de la terminologia tècnica en la 
comunicació oral i escrita.

Actitud favorable a treballar sota normes.

Objectius

1. Prendre contacte amb el món de l’em
presa i amb el seu sistema de relacions socials 
i laborals, així com amb la gestió dels seus 
recursos.

2. Adaptarse d’una manera responsable i 
participativa a les normes de funcionament i a 
les situacions pròpies del centre de treball.

3. Orientarse en el món laboral i adquirir 
informació complementària útil per enfocar 
el propi projecte acadèmic i professional de 
futur.

4. Afrontar les tasques encomanades 
amb progressiva autonomia, organització i 
iniciativa.

5. Desenvolupar i treballar les capacitats 
professionals per a les quals l’alumnat té 
predisposició i una actitud positiva.

6. Reconèixer situacions de risc, amb 
observació dels elements que hi intervenen 
i les mesures de prevenció i protecció que 
en deriven.

Criteris d’avaluació

1. Reconèixer l’estructura organitzativa 
d’una empresa i les funcions que desenvolupa 
en el món econòmic i productiu.

2. Observar activitats realitzades en dife
rents llocs de treball i les relacions professionals 
i humanes que s’hi estableixen.

3. Executar adequadament les tasques 
assignades per l’empresa, i valorarles d’una 
manera raonada i crítica.

4. Assistir amb regularitat i puntualitat a 
l’empresa.

5. Treballar en equip, i participarhi de 
manera activa.

6. Usar correctament la terminologia tècnica 
en la comunicació oral i escrita.

7. Identificar situacions de risc derivades 
del treball i aplicar els mitjans de prevenció i 
protecció adequats.

Psicologia i sociologia

La matèria optativa psicologia i sociologia 
contribueix a la consecució de les finalitats 
del batxillerat, atès que els seus continguts 
pretenen consolidar la maduresa personal i 
social de l’alumnat perquè actuï de manera 
informada, responsable i autònoma i des
envolupi el seu esperit crític en les diverses 
situacions i realitats complexes del seu entorn. 
L’interès dels adolescents per aconseguir una 
millor comprensió d’ells mateixos i dels grups 
en què estan immersos fa de la psicologia i 
sociologia una matèria especialment apropiada 
com a optativa del batxillerat. La matèria, a 
més, també pot ser un bon ajut a l’hora de 
perfilar les futures opcions acadèmiques i 
professionals de l’alumnat, amb independència 
de la modalitat cursada.

La matèria s’orienta cap a la formació de 
ciutadans i ciutadanes actius i conscients 
de la complexitat del món i de les accions 

humanes; crítics i participatius en la societat; 
disposats a comprendre les diferències indi
viduals i socials i col·laborar amb els altres en 
la construcció d’un món més just i equitatiu. 
L’estudi d’aquesta matèria porta l’alumnat 
a comprendre que el comportament humà, 
divers i complex, és susceptible de diferents 
interpretacions i, d’aquesta manera, estimula 
la seva obertura mental, la comprensió i el 
respecte mutu.

La psicologia i la sociologia proporcionen 
a l’alumnat alguns sabers científics sobre el 
comportament humà i la dinàmica social, 
alhora que els familiaritzen amb les seves 
aplicacions pràctiques.

La matèria ofereix una interpretació científica 
de l’activitat humana, individual i social, amb 
l’objectiu que l’alumnat assoleixin més rigor i 
objectivitat en la comprensió del comportament 
de les persones, així com una actitud crítica que 
permeti afrontar les trivialitats i excessos que 
sobre les realitats humanes i socials promouen 
sovint els mitjans de comunicació.

El currículum de la matèria fa referència als 
elements conceptuals i els marcs teòrics més 
significatius de la psicologia i la sociologia, 
els seus instruments metodològics, els seus 
resultats més importants i les seves aplicacions 
pràctiques, i pretén ferho amb rigor i preci
sió, però de manera introductòria a aquests 
coneixements.

També es proposa l’aplicació de procedi
ments de caire general, com l’anàlisi de casos, 
la realització de senzilles investigacions de 
camp, l’aplicació de protocols d’observació 
i enquestes, l’ús de tècniques de recollida i 
interpretació de dades, i l’anàlisi quantitativa i 
qualitativa de resultats.

Des del punt de vista actitudinal, aquesta 
matèria fomenta entre l’alumnat l’autoconei
xement, el sentit crític davant les diferents 
interpretacions del comportament humà, la 
comprensió i flexibilitat en relació amb conduc
tes diferents a la pròpia i la valoració negativa 
d’actituds discriminatòries.

Ca remarcar la incidència positiva que pot tenir 
aquesta matèria en la maduració personal dels 
adolescents, en ple procés de construcció de la 
pròpia imatge i d’assumpció dels primers rols so
cials. També cal destacar la intenció de promoure 
entre l’alumnat les pautes de comportament i 
estils de vida que afavoreixen un desenvolupa
ment personal harmònic i saludable, així com 
les actituds que milloren el control de la pròpia 
conducta, la interacció social i el civisme.

La matèria de psicologia i sociologia es pot 
impartir durant un curs o repartirse al llarg dels 
dos cursos de batxillerat. En qualsevol cas, ha 
d’incloure un enfocament pràctic i interactiu, 
que integri, en la mesura que sigui possible, les 
experiències i vivències de l’alumnat. Aquesta 
estratègia ha de possibilitar no només una més 
fàcil recepció i seguiment de la matèria, sinó, 
segurament, una més eficaç i positiva influència 
en l’autoconeixement i en la maduració intel
lectual, afectiva i social de l’alumnat.

Competències específiques de la matèria

Les competències específiques de psico
logia i sociologia són essencialment dues: 
la competència en la comprensió científica, 
reflexiva i crítica del comportament humà, propi 
i aliè, en les seves dimensions individual i social, 
i la competència personal, social i cívica que 
ha d’acompanyar aquesta comprensió.
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La competència en la comprensió científi
ca, reflexiva i crítica del comportament humà 
implica tenir mètodes d’anàlisi de la realitat 
que es puguin aplicar a situacions derivades 
de l’experiència pròpia i aliena.

La competència personal, social i cívica en
globa la dimensió del creixement personal i la 
dimensió social dels comportaments humans, 
que ajuden a situarse i interaccionar en una 
societat complexa.

Contribució de la matèria a les competències 
del batxillerat

La matèria de psicologia i sociologia pot 
contribuir al desenvolupament de les compe
tències generals del batxillerat, en la mesura 
que treballa competències transversals, com 
la competència comunicativa (obtenció i ús 
d’informació, organització del coneixement, 
comunicació d’idees, reflexió crítica i argumen
tació de conclusions), la competència de gestió 
i tractament de la informació, la competència 
digital i la competència en recerca (recollida 
de dades, anàlisi quantitativa i qualitativa de 
resultats, interpretació de dades). També 
es relaciona amb la competència personal 
i interpersonal i amb la competència en el 
coneixement i interacció amb el món, atès 
que col·labora perquè l’alumnat relacioni els 
continguts d’aprenentatge amb l’experiència 
humana, estableixi connexions amb altres 
àmbits del saber i s’impliqui en el debat sobre 
l’acció humana en el món actual.

Estructura dels continguts

L’anàlisi del comportament humà en la seva 
dimensió individual i social és la temàtica al 
voltant de la qual s’organitza la matèria. Di
vidida en dos apartats, cadascun dels quals 
s’estructura en blocs de continguts, la matèria 
de psicologia i sociologia a estableix, a més, 
un conjunt de destreses generals i d’actituds 
que són comunes a tots i que resulten impres
cindibles perquè els aprenentatges esdevinguin 
competencials.

L’apartat de psicologia planteja l’aproximació 
a la disciplina, les seves branques i escoles; la 
metodologia i àmbits d’aplicació; l’anàlisi dels 
fonaments biològics del comportament i de la 
influència social a què estan sotmesos; l’estudi 
dels processos psicològics i l’anàlisi d’alguns 
trets significatius del comportament.

En relació amb la sociologia, els temes 
proposats són l’aproximació a la sociologia, 
metodologia de treball i àmbits d’aplicació; 
els conceptes de societat, cultura i procés de 
socialització, així com les seves interrelacions; 
i l’estructura i organització social i l’anàlisi 
del canvi i del conflicte social, considerant la 
situació actual.

Connexions amb altres matèries

La matèria de psicologia i sociologia com
parteix alguns temes amb altres matèries 
del currículum, especialment amb filosofia i 
ciutadania i amb les matèries de la modalitat 
d’humanitats i ciències socials, atès que apro
fundeix en algunes qüestions ja esbossades 
sobre l’ésser humà, la dimensió social i cultural 
de l’acció humana, les modalitats de societat, 
les institucions socials i els mons del treball i 
de l’empresa. També té relació amb algunes 
matèries de la modalitat de ciències i tecnolo

gia, com la biologia i la química, amb les quals 
comparteix temes i mètodes de recerca.

Consideracions sobre el desenvolupament 
del currículum

L’ensenyament de la psicologia no es pot 
convertir en un conjunt d’observacions, dades, 
conceptes i teories heterogènies i inconnexes, 
sinó que cal ordenar i vertebrar adequada
ment tota aquesta informació. L’observació 
de la conducta humana, la seva anàlisi i la 
reflexió posterior han de comportar un treball 
intel·lectual i pràctic. Els conceptes guanyen 
sentit quan l’alumnat els pot relacionar amb 
experiències pròpies i alienes. Per aquest 
motiu, la biografia de cadascú, en les seves 
experiències del passat i vivències del present, 
ha de formar part de l’estudi de la psicologia. 
No es tracta que l’alumnat arribi a dominar un 
conjunt de conceptes generals i abstractes 
desconnectats de la vida quotidiana. L’estudi i 
la reflexió psicològica no s’acaba en l’adquisició 
de nous coneixements, sinó que han de tornar 
cap a si mateix i potenciar la identitat personal, 
l’autodomini i la racionalitat o coherència de 
la conducta pròpia. La psicologia, doncs, no 
ha de ser considerada un simple saber, sinó 
un saber fer.

Reflexions semblants serveixen per als con
tinguts de sociologia, que han d’oferir una visió 
general de la dimensió social de la conducta 
humana i ferla present en el seu context més 
concret i real. Cal, doncs, estudiar els agents de 
socialització, els grups humans, el paper de les 
ideologies i les normes, els conflictes socials, 
els fenòmens migratoris, els conflictes socials 
i polítics, de manera que es vegin com a reali
tats que l’alumnat no pot obviar, perquè hi viu 
immers i haurà d’implicars’hi. Així plantejats, 
els conceptes es transformaran en vivències 
i l’aprenentatge esdevindrà plenament signifi
catiu. És a dir, s’ha de procurar presentar el 
comportament humà i els resultats d’aquest 
comportament en la vida social, no com un 
fenomen aïllat i independent de la realitat 
quotidiana, sinó relacionat amb la societat on 
sorgeix i es desenvolupa, tot considerant alhora 
les dimensions individual i social, atès que 
aquests dos vessants formen un tot complex 
i inseparable en la realitat humana.

D’acord amb la manera real d’aprendre de 
les persones, lligant teoria i pràctica i aplicant 
el que s’ha après a la resolució de situacions 
problemàtiques, el professorat ha de conduir 
l’alumnat cap a la construcció de nous conei
xements, farcint i completant les seves idees 
sobre els continguts de la matèria. El lligam 
entre els continguts exposats més amunt i 
l’orientació didàctica que es recomana ha de 
ser el mitjà per desenvolupar les competències 
de l’alumnat, ajudarlo a aprendre aspectes 
sobre ell mateix i la societat on viu i ferlo 
créixer com a persona.

Objectius

La matèria de psicologia i sociologia té com 
a finalitat el desenvolupament de les capacitats 
següents:

1. Reconèixer la dimensió teòrica i pràctica 
de la psicologia i la sociologia, els seus trets 
característics i les seves limitacions metodo
lògiques i explicatives.

2. Assolir el coneixement dels principis i 
formulacions bàsiques de la psicologia i la 

sociologia, i aplicarlos a la comprensió del 
comportament humà individual i col·lectiu.

3. Reconèixer les correlacions biològiques, 
ambientals, socials i culturals del comporta
ment humà, i entendre com aquests factors 
són les condicions que fan possible l’acció 
humana, individual i col·lectiva.

4. Entendre les relacions entre els diferents 
processos psicològics (cognitius, afectius i 
motivacionals) i l’activitat humana.

5. Identificar alguns trets de la personalitat 
i la seva projecció en el comportament indi
vidual i social.

6. Explicar la relació entre cultura, socialit
zació i comportament humà.

7. Reconèixer l’organització i estructura de 
la societat pròpia i identificarhi alguns conflictes 
latents i raons per al canvi.

8. Analitzar i valorar el comportament propi 
i l’aliè, tant en la seva dimensió individual 
com social, mitjançant les aportacions de la 
psicologia i la sociologia.

9. Rebutjar els intents de manipulació o 
dirigisme del comportament individual i social 
de persones, grups o institucions, i espe
cialment dels que se serveixen dels mitjans 
de comunicació de massa per persuadir les 
persones receptores.

10. Valorar de manera positiva la indepen
dència de criteri, la coherència i la racionalitat 
en l’elecció d’objectius vitals i en la presa de 
decisions individuals i col·lectives orientades 
a l’acció.

Continguts

Continguts comuns a tots els blocs
Obtenció, processament i anàlisi crítica 

d’informació.
Utilització bàsica dels mètodes d’investigació 

propis de la psicologia i de la sociologia.
Ús correcte de la terminologia psicològica 

i sociològica en les exposicions orals i els 
treballs escrits.

Descripció i anàlisi en termes psicològics i 
sociològics d’aspectes de la realitat propera.

Participació en espais de reflexió i d’inter
canvi d’informació i opinió, amb aprofitament 
de les tecnologies de la informació i la co
municació.

Elaboració de treballs de recerca aplicant 
mètodes d’investigació propis de la psicologia 
i la sociologia.

Valoració positiva de la diversitat humana.
Posició crítica envers els valors, normes i 

actituds contraris als drets humans. Reconei
xement de la importància de la convivència 
pacífica i de tenir cura del medi ambient.

Aproximació a la psicologia
Caracterització de la psicologia i les seves 

branques.
Caracterització de diferents tendències i 

escoles psicològiques.
Reconeixement dels mètodes d’investiga

ció en psicologia i valoració del seu estatus 
científic.

Identificació de les aplicacions de la psico
logia en diferents àmbits.

Bases biològiques i ambientals del com
portament

Reconeixement de la base biològica del 
comportament humà i de les seves influències 
ambientals.

Distinció entre els factors heretats i els 
adquirits del comportament.
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Processos psicològics
Caracterització dels processos psicològics 

cognitius: atenció, percepció, memòria, intel
ligència i aprenentatge.

Caracterització dels processos psicològics 
afectius: motivació i afectivitat.

Establiment de relacions entre el desen
volupament del llenguatge, la intel·ligència i 
la creativitat, com a processos psicològics 
superiors.

El comportament individual i social
Caracterització de la personalitat individual 

i del desenvolupament humà.
Descripció d’alguns comportaments socials 

interpersonals (agressivitat, altruisme o atrac
ció) i intergrupals (identitat social, conflicte o 
canvi d’actituds).

Establiment de relacions entre societat, 
cultura i comportament humà.

Aproximació a la sociologia
Caracterització de la sociologia, els seus 

models d’anàlisi i escoles sociològiques.
Reconeixement dels mètodes d’investiga

ció en sociologia i valoració del seu estatus 
científic.

Identificació de les aplicacions de la socio
logia en diferents àmbits.

Societat, cultura i procés de socialització
Caracterització de conceptes sociològics 

bàsics: grup social i acció social; posicions i 
funcions socials; creences, ideologia i normes 
socials.

Caracterització del procés de socialització, 
mecanismes i agents de socialització, confor
mitat social i desviació.

Reflexió sobre els problemes d’integració en 
les societats actuals, processos de regulació, 
adaptació i cohesió social.

L’organització i l’estructura social
Reconeixement del model econòmic i polí

tic de la societat pròpia, anàlisi d’exemples i 
comparació amb altres societats.

Identificació d’alguns problemes i valoració 
d’alternatives en relació amb l’organització 
social (poder, burocràcia, classisme, pobresa, 
desigualtat, mundialització de l’economia o 
fonamentalisme religiós).

Conflicte i canvi social
Caracterització d’algunes formes de con

flicte social i identificació crítica de les seves 
causes.

Identificació de causes i agents del canvi 
social.

Reflexió sobre els canvis que experimenta la 
societat actual i les perspectives de futur.

Criteris d’avaluació

1. Explicar els trets característics de la 
psicologia i la sociologia, les seves finalitats, 
mètodes de treball i camps d’aplicació.

2. Descriure les principals estructures bio
lògiques del comportament humà, e identificar 
aspectes innats i adquirits i reconeixent la 
influència de la societat i la cultura en la seva 
configuració.

3. Explicar els models de funcionament 
dels processos psicològics cognitius, afectius 
i motivacionals. Relacionar processos psico
lògics superiors.

4. Explicar el dinamisme de la personalitat 
i la vida afectiva de l’ésser humà i analitzar 

conductes individuals i col·lectives, emprant 
els recursos i vocabulari de la matèria i fent 
valoracions argumentades.

5. Identificar els elements culturals que són 
objecte de socialització, els mitjans a través 
dels quals se socialitza i els principals agents 
socialitzadors.

6. Descriure l’organització i l’estructura de 
la societat de què es forma part. Analitzar 
alguns fenòmens socials representatius i 
valorar els factors que s’interrelacionen en un 
fenomen social.

7. Explicar el canvi i el conflicte social, i 
identificar les circumstàncies i els agents del 
canvi i valorar els resultats obtinguts i les 
conseqüències.

8. Mostrar interès i actitud crítica envers 
la realitat social. Participar activament en la 
recerca d’alternatives per millorar la realitat 
social a la qual es pertany.

9. Exposar oralment i per escrit anàlisis i 
valoracions sobre el comportament humà i 
la societat, usant amb propietat la termino
logia de la matèria i mantenint una actitud 
respectuosa.

10. Dissenyar activitats de recoll ida 
d’informació empírica sobre conductes in
dividuals i fenòmens socials, escollir el tipus 
més adient d’instruments per a la situació 
que s’analitza, i contextualitzar i relativitzar 
els resultats.

ANNEX 2

Càlcul de la qualificació mitjana de batxillerat

Per obtenir la qualificació mitjana de batxi
llerat s’ha de calcular la mitjana aritmètica de 
les qualificacions de les matèries cursades 
(M), exceptuant el treball de recerca. Si QT 
és la qualificació del treball de recerca, la 
qualificació mitjana de batxillerat es calcula 
de la manera següent:

Qualificació mitjana de batxillerat = 0,9 · 
M + 0,1· QT

Aquesta qualificació s’ha de consignar amb 
dues xifres decimals. Quan les mil·lèsimes 
siguin iguals o superiors a 5, cal arrodonir 
per excés; quan les mil·lèsimes siguin iguals o 
inferiors a 4, cal arrodonir per defecte.

A fi de garantir el principi d’igualtat i la 
lliure concurrència entre tot l’alumnat, d’acord 
amb la disposició addicional 4.4 del Decret 
142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, 
no es tindrà en compte per a aquest càlcul 
la qualificació obtinguda en l’ensenyament 
de la religió.

ANNEX 3

Models de documents

En les matèries que permetin diverses op
cions (llengua estrangera, religió) s’ha d’iden
tificar quina opció ha cursat l’alumne.

En cas que s’utilitzin codis o abreviatures, 
han de quedar explicitats en algun apartat 
de l’acta.

Nre. mat.: en aquesta casella s’ha de fer 
constar el nombre de matriculacions en el 
batxillerat que ha formalitzat l’alumne, inclosa 
l’actual.

Qual. batx.: en aquesta casella s’ha de 
consignar la qualificació mitjana de batxillerat 
dels alumnes que l’hagin superat.

Les matrícules d’honor s’han de fer constar 
a l’apartat d’observacions.

En les actes de qualificacions finals s’indi
quen amb la lletra A les qualificacions obtin
gudes en cursos anteriors.

En les actes extraordinàries només hi han 
de constar els alumnes que s’havien de pre
sentar a les proves extraordinàries. S’indiquen 
amb la lletra E les qualificacions atorgades en 
aquesta convocatòria extraordinària i amb un 
asterisc (*) les qualificacions atorgades per 
l’equip d’avaluació.

El número d’identificació de l’alumne s’ha 
de fer constar a partir del moment en què 
el Departament d’Educació implanti aquest 
sistema d’identificació.

En les dades dels pares o representants 
legals s’ha de fer constar el tipus de docu
ment d’identitat (DNI, NIE, passaport) que s’ha 
presentat, i el número.

En cas que l’alumne hagi tingut llibre de 
qualificacions, en l’apartat corresponent cal 
ferne constar la sèrie i el número.

Pàgines de qualificacions

Se n’ha d’emplenar una per cada any 
acadèmic que l’alumne hagi estat escolaritzat 
en el batxillerat. S’hi faran constar només 
les qualificacions obtingudes en aquell any 
acadèmic.

El contingut d’aquestes pàgines ha de 
reflectir el de les corresponents actes d’ava
luació final.

En les matèries que permetin diverses op
cions (llengua estrangera, religió) s’ha d’iden
tificar quina opció ha cursat l’alumne.

En la casella “Convoc.” s’ha de consig
nar:

ORD: si la matèria es va aprovar en l’ava
luació ordinària.

EXT: si la matèria va quedar suspesa en 
l’avaluació ordinària, tant si després es va 
aprovar en proves extraordinàries com si es 
va mantenir suspesa.

Les anotacions de finalització del batxillerat 
o de trasllat a un altre centre són mútuament 
excloents, només i ha de formalitzar la que 
escaigui.

L’historial acadèmic és un document oficial 
que reflecteix els resultats de l’avaluació i 
les decisions relatives al progrés acadèmic 
de l’alumnat al llarg de l’etapa i té valor 
acreditatiu dels estudis realitzats; així mateix, 
s’ha d’expedir i trametre en cas de trasllat 
a un altre centre educatiu. Sempre és un 
document únic, és a dir, que, si un alumne 
ha estat escolaritzat en diversos centres, el 
centre que expedeixi l’historial hi ha d’incor
porar els resultats acadèmics obtinguts en 
centres anteriors.

El número d’identificació de l’alumne s’ha 
de fer constar a partir del moment en què 
el Departament d’Educació implanti aquest 
sistema d’identificació.

En cas que l’alumne hagi tingut llibre 
de qualificacions de batxillerat, en l’apartat 
corresponent, cal ferhi constar la sèrie i el 
número.

En l’apartat “Matriculacions en el batxille
rat” s’han de consignar en ordre cronològic 
tots els centres on l’alumne hagi cursat 
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alguna part dels seus estudis de batxille
rat, inclosos el centre d’inici i el centre de 
finalització. Cada matriculació, encara que 
sigui parcial, s’ha de consignar en una línia 
diferent.

S’ha d’incloure un únic quadre resum de 
les qualificacions obtingudes, on s’ha de fer 
constar la qualificació que va obtenir l’alumne 
en cada matèria l’últim any acadèmic en 
què la va cursar, tant en la convocatòria 
ordinària com en l’extraordinària, si escau, 

i l’any acadèmic en què es va obtenir la 
qualificació.

El contingut d’aquest quadre resum ha 
de reflectir el de les corresponents actes de 
qualificacions.

En les matèries que permetin diverses op
cions (llengua estrangera, religió) s’ha d’iden
tificar quina opció ha cursat l’alumne.

En les dades de l’alumnat, pares o repre
sentants legals s’ha de fer constar quin tipus 

de document d’identitat (DNI, NIE, passaport) 
s’ha presentat, i el número.

En l’informe personal per trasllat s’han de 
recollir les matèries que cursa l’alumne en el 
curs en què es produeix el trasllat.

En les matèries que permetin diverses op
cions (llengua estrangera, religió) s’ha d’iden
tificar quina opció ha cursat l’alumne.

Cal adjuntar a l’expedient acadèmic de 
l’alumne una còpia de l’informe personal per 
trasllat.

ANNEX 4

Distribució de les matèries en blocs

El batxillerat en règim presencial nocturn s’organitza en tres blocs anuals. La distribució de les matèries, expressada en hores setmanals, és la 
següent:

Matèries comunes

 Bloc I  Bloc II  Bloc III

Llengua castellana I 2 Llengua catalana I 2 Llengua catalana II 2

Llengua estrangera I 3 Filosofia i ciutadania 2 Llengua castellana II 2

C. món contemporani 2 Llengua estrangera II 3 Història de la filosofia 3

Treball de recerca    Història 3

Total 7 Total 7  Total 10

El treball de recerca es pot dur a terme al bloc I o al bloc II.

Matèries de modalitat i optatives

 Bloc I  Bloc II  Bloc III

Mod. 1a 4 Mod. 3a 4 Mod. 2b  4

Mod. 2a 4 Mod. 1b 4 Mod. 3b 4

Mod. 4a/opt. 4 Mod. 4b/opt. 4

Total 12 Total 12 Total 8

Distribució d’hores/curs

 Bloc I Bloc II Bloc III

Matèries comunes 7 7 10

Matèries de modalitat i optatives 12 12 8

Total d’hores (56) 19 19 18

(08.352.019)

RESOLUCIÓ EDU/3875/2008, de 18 de desem-
bre, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Educació en diversos 
òrgans del Consorci d’Educació de Barcelona.

Atès el que disposen els articles 12, 37 
i 39 de la Llei 13/1989, de 14 de desem
bre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,

Resolc:

Article 1
Delegar en la persona titular de la Gerència 

del Consorci d’Educació de Barcelona en el 
seu àmbit territorial d’actuació, l’exercici de 
les competències següents:

1.1 L’autorització d’obertura i l’extinció 
de l’autorització dels centres educatius de 
titularitat privada.

1.2 L’autorització d’obertura i l’extinció 
de l’autorització de les escoles de titularitat 
privada de música i dansa.

1.3 L’atribució de denominació específica 
als centres educatius del Departament.

1.4 La declaració de compatibilitat del 
personal docent a què fa referència l’article 
22.1.b) de la Llei 21/1987, de 26 de no
vembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya

1.5 La contractació en règim de dret 
administratiu, de caràcter temporal, del 
professorat especialista, en els termes que 
estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació.

Article 2
Delegar en les persones titulars de la Gerèn

cia, de la Direcció de Centres, de la Direcció 

d’Escolarització i Innovació Educativa, de l’Àrea 
Jurídica i de l’Àrea d’Escolarització del Consorci 
d’Educació de Barcelona la competència per 
reconèixer les signatures dels càrrecs del De
partament d’Educació que figuren impreses en 
els documents i títols acadèmics i professionals 
corresponents als ensenyaments no universi
taris, d’acord amb la normativa vigent, per tal 
que puguin ser legalitzats per tenir efectes en 
països estrangers.

2.1 El reconeixement de signatures es 
realitza mitjançant la inserció al revers del títol 
o document de la diligència expressada en els 
termes literals següents:

Diligencia para legalizar las firmas del/de la 
señor/a (nombre y apellidos), como (cargo), y 
del/de la señor/a (nombre y apellidos), como 
(cargo), por ser, al parecer, las suyas.
Localidad y fecha
El/La (cargo)
(Firma)
(Nombre y apellidos)
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2.2 A la signatura de la diligència es faran 
constar les paraules .per delegació., abreujades 
p. d.., i a continuació el rang i la data d’aquesta 
disposició i la del DOGC on es publiqui.

Article 3
Els actes dictats per delegació han de por

tar a la signatura les paraules per delegació, 
abreujades p. d., i a continuació el rang i la 
data d’aquesta disposició i la del DOGC on 
es publiqui.

Article 4
Les resolucions que s’adoptin per delegació 

es consideraran dictades per l’autoritat que l’ha 
conferida i exhauriran la via administrativa.

Article 5
Les delegacions de competències que esta

bleix aquesta Resolució podran ser revocades 
en qualsevol moment.

Disposicions finals

1. Es modifica la Resolució EDU/3193/2008, 
de 16 d’octubre, de delegació de competèn
cies de la persona titular del Departament 
d’Educació en diversos òrgans del Depar
tament, en el sentit de revocar, per a l’àmbit 
territorial d’actuació del Consorci d’Educació 
de Barcelona, totes les delegacions que per 
aquesta Resolució es deleguen en diversos 
òrgans del Consorci esmentat.

2. Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia 
1 de gener de 2009.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.353.156)

RESOLUCIÓ EDU/3876/2008, de 19 de 
desembre, de delegació de competències de 
la persona titular de la Secretaria General del 
Departament d’Educació en diversos òrgans 
del Consorci d’Educació de Barcelona.

Atès el que disposen els articles 13, 38 
i 39 de la Llei 13/1989, de 14 de desem
bre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú;

Amb l’autorització del conseller d’Educació, 
atorgada per la Resolució de 18 de desembre 
de 2008,

Resolc:

Article 1
Delegar en la persona titular de la Gerència 

del Consorci d’Educació de Barcelona en el 
seu àmbit territorial d’actuació, en matèria de 
gestió de personal d’administració i serveis 
del Departament d’Educació, l’exercici de les 
competències següents:

a) La contractació del personal laboral d’ad
ministració i serveis i la gestió i resolució dels 
assumptes que afecten aquest personal, inclosa 
la resolució de les reclamacions administratives 
prèvies a la via jurisdiccional social.

b) El nomenament i cessament del per
sonal interí.

c) L’atorgament de les comissions de 
serveis.

d) L’emissió dels informes previs, propostes 
i autoritzacions que corresponguin en relació 
amb les situacions administratives, jubilacions 
i els perllongaments de la permanència al 
servei actiu.

e) L’emissió de l’informe proposta previ 
a l’atorgament de l’autorització de compa
tibilitat.

f) L’expedició de certificacions de serveis 
prestats.

Article 2
Delegar en la persona titular de la Gerència 

del Consorci d’Educació de Barcelona en el seu 
àmbit territorial d’actuació, en matèria de gestió 
de personal docent del Departament d’Educació, 
l’exercici de les competències següents:

a) El nomenament del personal interí 
docent.

b) La contractació del personal laboral do
cent i la gestió i resolució dels assumptes que 
afecten aquest personal, inclosa la resolució 
de les reclamacions administratives prèvies a 
la via jurisdiccional social.

c) La realització de les diligències correspo
nents a les preses de possessió i cessament 
de personal docent.

d) La gestió i concessió de jubilacions, 
renúncies, excedències i la resta de situacions 
administratives en relació amb el personal do
cent, així com la resolució dels procediments de 
perllongament de la permanència en el servei 
actiu d’aquest personal.

e) L’expedició de certificacions de serveis 
prestats.

Article 3
Delegar en la persona titular de la Direcció 

de Recursos i Organització del Consorci 
d’Educació de Barcelona en el seu àmbit 
territorial d’actuació l’emissió de l’informe 
proposta previ a l’atorgament de l’autorització 
de compatibilitat al personal docent adscrit al 
Departament d’Educació.

Article 4
Els actes dictats per delegació han de portar a 

la signatura les paraules por delegació, abreuja
des p. d., seguides del rang y la data d’aquesta 
Resolució i la del DOGC on s’hagi publicat.

Article 5
Les resolucions que s’adoptin per delegació 

es consideraran dictades per l’autoritat que l’ha 
conferida i exhauriran la via administrativa.

Article 6
Les delegacions de facultats que estableix 

aquesta Resolució podran ser revocades en 
qualsevol moment.

Disposicions finals

1. Es modifica la Resolució EDU/3194/2008, 
de 17 d’octubre, de delegació de competèn

cies de la persona titular de la Secretaria 
General en diversos òrgans del Departament 
d’Educació, en el sentit de revocar, per a l’àmbit 
territorial d’actuació del Consorci d’Educació 
de Barcelona, totes les delegacions que per 
aquesta Resolució es deleguen en diversos 
òrgans del Consorci esmentat.

2. Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia 
1 de gener de 2009

Barcelona, 19 de desembre de 2008

M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

(08.353.157)

RESOLUCIÓ EDU/3877/2008, de 22 de 
desembre, de delegació de competències 
del director general de Recursos del Sistema 
Educatiu en la persona titular de la Gerència 
del Consorci d’Educació de Barcelona.

Atès el que disposen els articles 38 i 39 de 
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis
tració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 
13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú;

Amb l’autorització del conseller d’Educació 
atorgada per una Resolució de 22 de desem
bre de 2008,

Resolc:

Article 1
Delegar en la persona titular de la Gerència 

del Consorci d’Educació de Barcelona l’exercici 
de les competències següents:

1.1 L’aprovació de les resolucions de 
modificació de l’autorització d’obertura dels 
centres docents privats.

1.2 L’aprovació de les resolucions de 
modificació de l’autorització d’obertura de 
les escoles de titularitat privada de música 
i dansa.

Article 2
Els actes dictats per delegació han de portar 

a la signatura les paraules per delegació, abreu
jades p. d., seguides del rang i la data d’aquesta 
Resolució i la del DOGC on es publiqui.

Article 3
Les delegacions de competències que esta

bleix aquesta Resolució podran ser revocades 
en qualsevol moment.

Disposicions finals

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’1 de 
gener de 2009.

Barcelona, 22 de desembre de 2008

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos 
del Sistema Educatiu

(08.353.163)
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RESOLUCIÓ EDU/3895/2008, de 19 de 
desembre, per la qual s’eleva a definitiva i 
es modifica l’autorització d’obertura i fun-
cionament del centre docent estranger The 
International School of Catalunya, de Lliçà 
d’Amunt.

Per Resolució de 18 d’octubre de 2007 
(DOGC.núm. 4997, de 29.10.2007), es va 
autoritzar l’obertura i el funcionament del centre 
docent estranger The International School of 
Catalunya, de Lliçà d’Amunt, per impartir en
senyaments d’acord amb el sistema educatiu 
britànic a alumnes espanyols i estrangers en 
els nivells de Nursery (23 anys d’edat) fins 
el curs de Year 1 del Currículum Nacional 
d‘Anglaterra i País de Gal·les.

Aquesta autorització tenia caràcter tem
poral amb una vigència des de l’inici del 
curs 20072008 fins a la fi d’aquest curs, i 
a partir d’aquesta data es condicionava el 
que resultés de la certificació emesa per las 
autoritats britàniques, amb la visita prèvia dels 
inspectors britànics.

Havent presentat aquest centre la certificació 
esmentada al paràgraf anterior, emesa el 18 
de maig de 2008 per el Conseller Cultural de 
l’Ambaixada Britànica i Director del British 
Council a Espanya en la que es manifesta que 
aquest centre reuneix els requisits per disposar 
d’autorització plena per els ensenyaments 
dels alumnes d’acord amb els ensenyaments 
britànics des del curs de Nursery (23 anys 
d’edat) fins el curs de Reception (45 anys 
d’edat) del Currículum Nacional d’Anglaterra i 
el País de Gal·les, i que la capacitat del centre 
és de 36 alumnes;

Atès que la representant de la titularitat del 
centre ha sol·licitat així mateix modificació de 
l’autorització d’obertura per trasllat del centre 
i ampliació dels ensenyaments;

Atès que s’ha comprovat 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; 
el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, 
sobre règim de centres docents estrangers a 
Espanya i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats, i d’acord amb els termes 
de les certificacions emeses pel Conseller 
Cultural de l’Ambaixada Britànica i Director 
del British Council a Espanya en dates 18 i 
19 de maig de 2008;

Atès que s’han seguit tots els tràmits pro
cedimentals exigits per la normativa vigent en 
aquesta matèria,

Resolc:

—1 Elevar a definitiva a partir de l’inici del 
curs 20082009 l’autorització d’obertura i 
funcionament del centre docent estranger 
The International School of Catalunya, de Lliçà 
d’Amunt que imparteix ensenyaments d’acord 
amb el sistema educatiu britànic a alumnes 
espanyols i estrangers, les dades del qual 
figuren a l’annex d’aquesta Resolució en els 
termes que s’hi especifiquen.

—2 Autoritzar el trasllat del centre a la Gar
riga, a l’adreça passeig, núm. 9 (cantonada 
c. Caselles, 4).

—3 Autoritzar l’ampliació d’ensenyaments a 
partir de l’inici del curs 20082009 per impartir 
del Year 1 (5 anys d’edat) fins al Year 6 (11 anys 
d’edat) del Currículum Nacional d’Anglaterra i 
País de Gal·les, en els termes que s’especifi
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
de Centres Docents.

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

Barcelona, 19 de desembre de 2008

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

ANNEX

Comarca: Vallès Oriental

Serveis Territorials: Maresme – Vallès Oriental.
Municipi: la Garriga
Codi: 08068860.
Denominació: The International School of 
Catalunya.
Adreça: Passeig, 9 (cantonada c. Caselles, 4).
Titular: The International School of Catalunya, 
SL
Nivells autoritzats: Nursery (23 anys d’edat) fins 
el curs de Reception (45 anys d’edat) (aquests 
ensenyaments autoritzats definitivament)

Year 1 (5 anys d’edat) fins el curs de Year 
6 (11 anys d’edat) (aquests ensenyaments 
autoritzats fins al 30 de juny de 2009).
Capacitat: 36 alumnes (de Nursery fins a 
Reception)

108 alumnes (de Year 1 fins a Year 6).

(08.354.027)

RESOLUCIÓ EDU/3878/2008, de 19 de 
desembre, per la qual es nomena la senyora 
Josefa Beltran Bertomeu directora del Pro-
grama de descentralització del Departament 
d’Educació.

Per l’Acord de Govern de 24 de juliol de 2007 
es va crear el Programa de descentralització 
del Departament d’Educació. L’esmentat Acord 
preveu que al capdavant d’aquest Programa hi 
haurà un/a director/a. Aquest lloc de treball es 
defineix com un lloc de personal eventual.

Atès 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;

Atès 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 la senyora Josefa Beltran Ber
tomeu directora del Programa de descentra
lització del Departament d’Educació, amb els 
drets i les obligacions inherents al lloc mentre 
l’ocupi i que s’indiquen tot seguit, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2009.

Funcions:
Dissenyar el Programa de descentralitza

ció del Departament i dels serveis territorials 
d’Educació.

Implementar les accions que defineix el 
Programa.

Supervisar i fer el seguiment del Programa.
Representar el Departament d’Educació 

en les interlocucions per a l’impuls del Pro
grama.

Coordinar les accions del Programa.
Dirigir els mitjans personals i gestionar els 

recursos materials que el Departament d’Edu
cació pugui adscriure a aquest Programa.

Retribucions: assimilades a les corresponents 
al grup A de personal funcionari, amb nivell 
de destinació de 30.2, complement específic 
de 40.161,60 euros anuals i amb jornada de 
dedicació especial.

Barcelona, 19 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.347.069)


