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RESOLUCIÓ EDC/3184/2005, de 26 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Mimos,
de Castelldefels.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Mimos, de Castelldefels, en peti-
ció d’autorització d’obertura d’un centre
privat d’educació preescolar, per transfor-
mació d’una llar d’infants autoritzada de
conformitat amb la legislació anterior a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu; i en
petició de canvi de titularitat i de canvi de
denominació, es van instruir els expedients
corresponents.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de

l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Mimos, de Cas-
telldefels, per transformació d’una llar d’in-
fants autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar el canvi de titularitat del cen-
tre privat d’educació preescolar Mimos, de
Castelldefels, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 Autoritzar el canvi de denominació del
centre privat d’educació preescolar Mimos,
de Castelldefels, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 Jus-
tícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Sant Feliu de Llobregat, 26 d’octubre de
2005

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Castelldefels.
Localitat: Castelldefels.
Codi: 08054927.
Denominació: Mimos.
Adreça: c. Antonio Machado, 18-20, baixos,
interior.
Titular 1: M. Mercedes Bartolí Balcells.

Titular 2: M. Teresa Serra Mitjana.
NIF 1: 37352923A.
NIF 2: 37661518F.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Mimos, de Cas-
telldefels, per transformació de la llar d’in-
fants del mateix nom, amb efectes a partir
del curs 2005-2006.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a favor de la senyora Margarita Marín
Andrés, amb NIF 46026263C.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser El Niu dels Somnis.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar:
3 unitats de preescolar amb capacitat per

a 33 llocs escolars.

(05.286.196)

RESOLUCIÓ EDC/3185/2005, de 26 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Peücs,
de Sant Feliu de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre privat d’educació preescolar Peücs,
de Sant Feliu de Llobregat, en petició d’au-
torització d’obertura, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Peücs, de Sant Feliu
de Llobregat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 Jus-
tícia 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.
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Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
consideren convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Sant Feliu de Llobregat, 26 d’octubre de
2005

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Codi: 08063047.
Denominació: Peücs.
Adreça: c. Comte Vilardaga, 102.
Titular: More amb Kump, SL.
NIF: B63051833.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Peücs, de Sant Feliu
de Llobregat, amb efectes a partir del curs
2005-2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura
Educació preescolar:
4 unitats amb capacitat per a 51 llocs es-

colars i amb la configuració següent:
1 unitat de 0-1 anys per a 8 llocs esco-

lars.
1 unitat d’1-2 anys per a 13 llocs esco-

lars.
2 unitats de 2-3 anys per a 30 llocs es-

colars.

(05.286.195)

RESOLUCIÓ EDC/3189/2005, de 17 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Andersen-Galdós, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Andersen-Galdós, de Ter-
rassa, en petició d’autorització de canvi de
denominació, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-

ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat An-
dersen-Galdós, de Terrassa, per canvi de
denominació, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre general de Centres Docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el termi-
ni 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 pro-
cediment administratiu comú.

Sabadell, 17 d’octubre de 2005

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Codi: 08029908.
Denominació: Andersen-Galdós.
Adreça: c. Pérez Galdós, 15-17.
Altres adreces: ctra. de Montcada, 512.
Titular: Escola Andersen, SL.
NIF: B08937302.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Andersen, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la data de la
publicació al DOGC.
Composició del centre

Autorització d’obertura
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat

per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capaci-

tat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(05.278.136)

RESOLUCIÓ EDC/3190/2005, de 24 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Dring,
d’Igualada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del

Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Dring, d’Igualada, en petició d’au-
torització d’obertura d’un centre privat
d’educació preescolar, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar i
es determinen les condicions que hauran de
reunir els centres d’aquesta etapa, i el De-
cret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Dring, d’Igualada, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 Jus-
tícia 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que consideren con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Sant Feliu de Llobregat, 24 d’octubre de
2005

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia
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ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Codi: 08050341.
Denominació: Dring.
Adreça: c. Castellfollit, 10.
Titular: Natividad Díaz Morillo.
NIF: 77090880D.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Dring, d’Igualada, per
transformació de la llar d’infants del mateix
nom, amb efectes a partir del curs 2005-
2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar:
2 unitats de preescolar amb capacitat per

a 20 llocs escolars.

(05.284.083)

EDICTE de 18 d’octubre de 2005, pel qual
es notifica la resolució en el procediment
disciplinari tramitat a la senyora Maria As-
sumpta Lleó Calbet.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 3 de juny de
2005 del secretari general de Educació, per
la qual es resol l’expedient disciplinari incoat
a la funcionària docent senyora Maria As-
sumpta Lleó Calbet, per Resolució de 27
d’abril de 2004 i d’acord amb el que preveu
l’article 32.5 del Reglament de règim discipli-
nari de la funció pública de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel
Decret 243/1995, de 27 de juny, i l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, es notifica a la persona interessa-
da que la resolució esmentada és a la seva
disposició al Departament d’Educació, Di-
recció General de Personal Docent, Servei
de Gestió de Professorat, Via Augusta, 202-
226, Barcelona, planta 4 B, de dilluns a di-
vendres en horari d’oficina.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 18 d’octubre de 2005

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió de Professorat

(05.279.070)

EDICTE de 18 d’octubre de 2005, pel qual
es notifica la resolució en el procediment
disciplinari tramitat a la senyora Maria Isabel
García Rodríguez.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la Resolució de 6 de juny de
2005 del secretari general de Educació, per
la qual es resol l’expedient disciplinari inco-
at a la funcionària docent senyora Maria
Isabel García Rodríguez, per Resolució de
14 de setembre de 2004 i d’acord amb el
que preveu l’article 32.5 del Reglament de
règim disciplinari de la funció pública de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, aprovat pel Decret 243/1995, de 27
de juny, i 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, es notifica a la
persona interessada que la resolució esmen-
tada és a la seva disposició al Departament
d’Educació, Direcció General de Personal
Docent, Servei de Gestió de Professorat, Via
Augusta, 202-226, Barcelona, planta 4 B,
de dilluns a divendres en horari d’oficina.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 18 d’octubre de 2005

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió de Professorat

(05.279.071)

RESOLUCIÓ EDC/3186/2005, de 7 de no-
vembre, per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva de cinc contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions.

Núm. d’expedient: 1036/05.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
d’un ascensor a l’escola oficial d’idiomes de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).
Data de publicació de l’Anunci de licitació:
DOGC núm. 4430, de 20 de juliol de 2005.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 61.339,65 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 20 de setembre de
2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Ascensores Vallès, SA.
Import d’adjudicació: 60.112,86 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1248/05.
Objecte del contracte: instal·lació de mòduls
prefabricats al col·legi d’educació infantil i
primària Viladecans II, de Viladecans (Baix
Llobregat).

Data de publicació de l’Anunci de licitació:
DOGC núm. 4393, de 27 de maig de 2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 91.991,98 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import d’adjudicació: 82.240,83 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1242/05.
Objecte del contracte: instal·lació de dos
mòduls prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària Masquefa, de Masquefa.
Data de publicació de l’Anunci de licitació:
DOGC núm. 4390, de 24 de maig de 2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 83.617,75 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Electrificacions Manresanes,
SA.
Import d’adjudicació: 82.490,00 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1145/05.
Objecte del contracte: instal·lació d’un as-
censor a l’institut d’educació secundària
Sant Ramon, de Cardona (Bages).
Data de publicació de l’Anunci de licitació:
DOGC núm. 4421, de 7 de juliol de 2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 73.008,21 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 28 de juliol de 2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Promocions i Rehabilitacions,
SA.
Import d’adjudicació: 67.897,64 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1019/05.
Objecte del contracte: obres de modifica-
ció dels accessos al centre i pilars del gim-
nàs a l’institut d’educació secundària Mer-
cè Rodoreda, de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès).
Data de publicació de l’Anunci de licitació:
DOGC núm. 4404, de 13 de juny de 2005.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 70.342,72 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 18 de juliol de 2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construccions F. Munné, SA.
Import d’adjudicació: 70.330,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 7 de novembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.293.119)



1349

Núm. 1073

RESOLUCIÓ EDC/3187/2005, de 9 de no-
vembre, per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva de diversos contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació dels expedients de
contractació que s’indiquen a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions.

Núm. d’expedient: 1201/05.
Objecte del contracte: obres d’ampliació
d’una sala i menjador al col·legi d’educació
infantil i primària Lluís Vives de Castelldefels
(Baix Llobregat).
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de licitació: 192.689,72
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 30 de juny de 2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import d’adjudicació: 188.797,39 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1029/05.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’edificis prefabricats al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Pere IV de Barcelona.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de licitació: 175.335,72
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 6 de juliol de 2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Servicios y Obras Barcelona,
SL.
Import d’adjudicació: 173.933,03 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1021/05.
Objecte del contracte: obres de supressió
de barreres arquitectòniques a l’institut
d’educació secundària Manuel de Cabanyes
de Vilanova i la Geltrú.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de licitació: 64.901,44 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 7 de juliol de 2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construcciones F. Munné, SA.
Import d’adjudicació: 64.751,18 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1181/02.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
elèctrica, complementàries a la reforma 1a
fase nau industrial per a l’Escola d’Arts Llotja
a l’institut d’educació secundària Berenguer
de Palou de Barcelona.
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
Pressupost base de licitació: 75.804,35 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 13 de juny de 2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Teyco, SL.

Import d’adjudicació: 75.804,35 euros, IVA
inclòs.

Núm. d’expedient: 1268/05.
Objecte del contracte: ampliació del menja-
dor i reparació parcial de façanes al col·legi
d’educació infantil i primària Patufet Sant
Jordi de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4437, de 29.7.2005.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: obert.
Procediment: concurs.
Pressupost base de licitació: 124.998,62
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 de setembre de
2005.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Adjudicatari: Mrunner, SL.
Import d’adjudicació: 113.355,33 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 9 de novembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.298.123)

RESOLUCIÓ EDC/3188/2005, de 8 de no-
vembre, per la qual es dóna publicitat a la
donació realitzada per l’empresa Internatio-
nal Business Machines, SA (IBM), a favor
del Departament d’Educació.

Mitjançant conveni de col·laboració entre
el Departament d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya i International Business
Machines, SA (IBM), signat amb data 9 de
juliol de 2003, i per tal de desenvolupar l’ex-
periència “Kidsmart” d’utilització de les
noves tecnologies en centres públics d’edu-
cació infantil i primària, International Busi-
ness Machines, SA (IBM), va lliurar en con-
cepte de donació pura i simple, material
informàtic divers. Amb posterioritat, i mit-
jançant addenda al conveni de col·laboració,
signada el 2 de juny de 2004, International
Business Machiness, SA (IBM), va ampliar
aquesta donació.

Vist el que disposa l’article 12.2 del De-
cret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la donació detallada a
l’annex, realitzada per l’empresa Internatio-
nal Business Machines, SA (IBM), a favor del
Departament d’Educació, a l’empara de l’ar-
ticle 12.2 del Decret legislatiu 1/2002, de
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de patrimoni de la Genera-
litat de Catalunya, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de novembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Entitat donant: International Business Mac-
hines, SA (IBM).
Entitat donatària: Departament d’Educació.
Béns objecte de la donació:

40 pupitres d’exploració i aprenentatge
“Kidsmart”.

40 lots de programari educatiu adaptat a
l’etapa d’educació infantil.

30 impressores de color amb tecnologia
d’injecció de tinta.
Destinació dels béns: els béns objecte de
donació han estat destinats a desenvolupar
un projecte d’utilització i integració de les
noves tecnologies a l’etapa d’educació in-
fantil a centres docents públics que escola-
ritzen un gran nombre d’infants en situació
de desavantatge social.

(05.298.111)

EDICTE de 18 d’octubre de 2005, pel qual
es notifica la resolució en el procediment
disciplinari tramitat al senyor Fernando Bu-
eno Cortés.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució de 29 de juny de
2005 del secretari general de Educació, per
la qual es resol l’expedient disciplinari inco-
at al senyor Fernando Bueno Cortés, per
Resolució de 20 de novembre de 2004 i
d’acord amb el que preveu l’article 32.5 del
Reglament de règim disciplinari de la funció
pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 243/1995,
de 27 de juny, i l’article 59.5 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es no-
tifica a la persona interessada que la reso-
lució esmentada és a la seva disposició al
Departament d’Educació, Direcció General
de Personal Docent, Servei de Gestió de
Professorat, Via Augusta, 202-226, Bar-
celona, planta 4 B, de dilluns a divendres
en horari d’oficina.

Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 18 d’octubre de 2005

Laura Franco i Minguell
Cap del Servei de Gestió de Professorat

(05.279.069)

RESOLUCIÓ EDC/3218/2005, de 3 de no-
vembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Tic-Tac,
de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Tic-Tac, de Sabadell, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre privat
d’educació preescolar, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgàni-
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ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 828/2003, de 27 de juny, pel
qual s’estableixen els aspectes educatius
bàsics de l’educació preescolar, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Tic-Tac, de Sabadell, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 Jus-
tícia 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 d’agost, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Sabadell, 3 de novembre de 2005

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08049051.
Denominació: Tic-Tac.
Adreça: c. Zurbano, 21-23.
Titular: Escola del Sol, SA.
NIF: A 58603341.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Tic-Tac, de Sabadell, per
transformació de la llar d’infants del mateix
nom, amb efectes a partir de l’inici del curs
2005-2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’educació preescolar el centre im-
partirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb ca-

pacitat per a 61 llocs escolars.

(05.291.193)

RESOLUCIÓ EDC/3219/2005, de 3 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
privat d’educació preescolar El Coral, de
Castellar del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre privat d’educació preescolar El Coral, de
Castellar del Vallès, en petició d’autoritza-
ció de modificació de l’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre privat d’educació
preescolar El Coral, de Castellar del Vallès,
per ampliació d’una unitat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini 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 proce-
diment administratiu comú.

Sabadell, 3 de novembre de 2005

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Castellar del Vallès.
Localitat: Castellar del Vallès.
Codi: 08055968.
Denominació: El Coral.
Adreça: c. Torras, 4.
Titular: APA del Jardí d’Infància El Coral.
NIF: G 08656720.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació d’una unitat
d’educació preescolar, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2005-2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb ca-

pacitat per a 59 llocs escolars.

(05.292.042)

RESOLUCIÓ EDC/3220/2005, de 4 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
privat d’educació preescolar Nins, de
Cerdanyola del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre privat d’educació preescolar Nins, de
Cerdanyola del Vallès, en petició d’autorit-
zació de modificació de l’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre privat d’educació
preescolar Nins, de Cerdanyola del Vallès, per
ampliació de dues unitats, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació en el ter-
mini 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
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de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Sabadell, 4 de novembre de 2005

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Localitat: Cerdanyola del Vallès.
Codi: 08057394.
Denominació: Nins.
Adreça: c. Escoles, 44.
Titular: Llar d’Infants Nins, SCCL.
NIF: F 61459467.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació de dues uni-
tats d’educació preescolar, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2005-2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 5 unitats amb ca-

pacitat per a 69 llocs escolars, d’acord amb
la distribució següent:

0-1 any, 1 unitat amb 8 llocs escolars.
1-2 anys, 2 unitats amb 26 llocs escolars
2-3 anys, 2 unitats amb 35 llocs esco-

lars.

(05.292.046)

RESOLUCIÓ EDC/3221/2005, de 4 de no-
vembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Estel, de
Rubí.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Estel, de Rubí, en petició d’auto-
rització d’obertura d’un centre privat d’edu-
cació preescolar per transformació d’una llar
d’infants autoritzada de conformitat amb la
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Estel, de Rubí, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 Jus-
tícia 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
va dictar l’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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Sabadell, 4 de novembre de 2005

P. D. (Resolució de 25.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Rubí.
Localitat: Rubí.
Codi: 08051100.
Denominació: Estel.
Adreça: c. Nou, 24.
Titular: Mercedes Vintró Closa.
NIF: 39137760 V.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Estel, de Rubí, per transfor-
mació de la llar d’infants del mateix nom,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-
2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’educació preescolar el centre im-
partirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 2 unitats amb ca-

pacitat per a 28 llocs escolars.

(05.292.049)

RESOLUCIÓ EDC/3222/2005, de 7 de no-
vembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar El Niu,
de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants El Niu, de Sabadell, en petició d’au-
torització d’obertura d’un centre privat
d’educació preescolar, per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 828/2003, de 27 de juny, pel
qual s’estableixen els aspectes educatius
bàsics de l’educació preescolar, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar El Niu, de Sabadell, per
transformació d’una llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 Jus-
tícia 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 d’agost, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Sabadell, 7 de novembre de 2005

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental
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ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08050481.
Denominació: El Niu.
Adreça: c. Escola Pia, 35.
Titular: Escola Bressol El Niu, SL.
NIF: B 61189080.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar El Niu, de Sabadell, per trans-
formació de la llar d’infants del mateix nom,
amb efectes a partir de l’inici del curs 2005-
2006.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’educació preescolar el centre im-
partirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb ca-

pacitat per a 57 llocs escolars.

(05.297.006)

RESOLUCIÓ EDC/3223/2005, de 7 de no-
vembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Carru-
sel, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Carrusel, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’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 Carrusel en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Re-
solució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre 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 Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei, 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs

contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 7 de novembre de 2005

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08061269.
Denominació: Carrusel.
Adreça: c. Menorca, 126.
Titular: Marzo Novell, Emilio.
NIF: 16406860V.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Carrusel, amb efectes
a partir de la fi del curs 2004-2005.

(05.297.009)

RESOLUCIÓ EDC/3224/2005, de 7 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura de la llar
d’infants Goyo Goyo, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Goyo Goyo, de Barcelona, en
petició de canvi de titularitat, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Goyo
Goyo, de Barcelona, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als
requisits mínims que estableix el Reial de-

cret 828/2003, de 27 de juny, dins el termi-
ni previst per a la implantació de l’educació
preescolar.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini 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 pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 7 de novembre de 2005

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08048447.
Denominació: Goyo Goyo.
Adreça: c. Viladomat, 86.
Titular: Tillo Barrufet, Rosa.
NIF: 37107068H.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor d’Ana Meca Ramos, amb NIF
35022324V, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2005-2006.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Llar d’infants amb capacitat per a 55 llocs

escolars.

(05.297.008)

RESOLUCIÓ EDC/3225/2005, de 9 de no-
vembre, per la qual s’atribueix una nova
denominació específica a diversos col·legis
d’educació infantil i primària.

D’acord amb la sol·licitud presentada pels
òrgans de govern corresponents a diversos
col·legis d’educació infantil i primària per
atribuir-los una nova denominació específi-
ca, es van instruir els expedients correspo-
nents.

Havent-se comprovat als expedients es-
mentats que els centres compleixen els re-
quisits que exigeix l’article 6 de l’annex del
Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació
infantil i primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir als col·legis d’educació infantil i
primària que figuren a l’annex d’aquesta Re-
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solució les denominacions específiques que
s’hi detallen.

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 Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 9 de novembre de 2005

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Molins de Rei.
Unitat de població: Molins de Rei.
Codi de centre: 08061610.
Adreça: c. de les Sínies, 3.
Denominació específica actual: de Molins de
Rei.
Nova denominació específica: La Sínia.

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Comarca: Alt Empordà.
Municipi: Viladamat.
Unitat de població: Viladamat.
Codi de centre: 17004128.
Adreça: c. de les escoles, 3.
Denominació específica actual: de Vila-
damat.
Nova denominació específica: Puig Segalar.

(05.299.153)

RESOLUCIÓ EDC/3226/2005, de 9 de no-
vembre, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i pri-
mària Mediterrània, de Sant Adrià de Besòs.

El col·legi d’educació infantil i primària
Mediterrània, de Sant Adrià de Besòs, amb
codi de centre 08045501, ha estat ubicat
provisionalment a l’edifici situat al c. de
Ponent, s/n, de Sant Adrià de Besòs (Bar-
celonès).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la

finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels serveis territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infan-
til i primària Mediterrània, amb codi de cen-
tre 08045501, al c. Mar, s/n, de Sant Adrià
de Besòs (Barcelonès), amb efectes acadè-
mics i administratius des de l’inici del curs
escolar 2005-2006.

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) prendran les me-
sures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 9 de novembre de 2005

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(05.299.150)

ORDRE EDC/438/2005, d’11 de novembre,
de convocatòria pública per a la concessió
d’ajuts a joves que realitzen plans de tran-
sició al treball durant el període octubre-
desembre de 2005.

Els plans de transició al treball són acci-
ons formatives que el Departament d’Edu-
cació desenvolupa des de l’any 1986.

Aquestes accions estan incloses en el
marc dels programes de garantia social, la
regulació dels quals es troba al Decret 123/
2002, de 16 d’abril, pel qual s’estableix l’or-
denació general dels programes de garan-
tia social a Catalunya.

Atès que aquests plans van dirigits a jo-
ves que no van assolir els objectius de l’edu-
cació secundària obligatòria i que, en alguns
casos, es troben en entorns socioeconòmics
desfavorits i presenten una situació d’espe-
cial necessitat econòmica, s’ha considerat
convenient subvencionar les despeses de
transport i manutenció que els suposa la
realització d’aquests plans de transició al
treball fora o allunyat del lloc de residència.

De conformitat amb el que estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general so-
bre subvencions, i el capítol IX del Text re-
fós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre, i a proposta de
la Direcció General de Formació Professio-
nal i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió d’ajuts a alumnes que realitzen plans de
transició al treball durant el període octu-
bre-desembre de 2005.

Article 2
Aprovar les bases que regeixen aquesta

convocatòria, les quals s’estableixen a l’an-
nex d’aquesta Ordre.

Article 3
Destinar a la concessió d’aquests ajuts

un import total màxim de 15.480,00 euros,
a càrrec de la posició pressupostària D/
482130300/4225 del centre gestor EN05 del
pressupost vigent.

Article 4
Les persones beneficiàries estan obliga-

des a facilitar tota la informació requerida
pels òrgans de control de l’Administració.
Per justificar el compliment de la finalitat per
a la qual es concedeix l’ajut i l’aplicació dels
fons a aquesta finalitat, s’haurà de seguir el
que s’estableix a la base 4 de l’annex
d’aquesta Ordre.

Article 5
Es delega en el director general de For-

mació Professional i Educació Permanent la
competència per resoldre aquesta convo-
catòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des 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, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 11 de novembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Bases

—1 Objecte i import màxim de l’ajut
L’objecte d’aquests ajuts és reduir el cost

de transport i manutenció en el període de
formació teòrica als joves inscrits en plans
de transició al treball, que en resultin bene-
ficiaris segons els criteris econòmics que
estableix la base 2.

L’import màxim de l’ajut serà de 200,00
euros per persona beneficiària.

—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris de l’ajut esmentat

els joves que estiguin realitzant plans de
transició al treball durant el període octu-
bre-desembre de 2005, i que reuneixin els
requisits de trobar-se en una circumstància
familiar econòmicament desfavorida i viure
allunyats del centre on es realitza la forma-
ció.
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—3 Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el model que

consta al final d’aquestes bases, s’han
d’adreçar al director general de Formació
Professional i Educació Permanent i s’han
de presentar al Departament d’Educació,
Direcció General de Formació Professional
i Educació Permanent (Servei de Programes
de Transició) (Via Augusta, 202, 1D, 08021
Barcelona), directament o per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Quan la
sol·licitud es presenti en les oficines de
correus s’haurà de fer en un sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada abans
de ser certificada. El termini de presentació
de les sol·licituds és de 10 dies naturals,
comptadors des de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

—4 A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un in-
forme del tècnic municipal adscrit al Pla de
transició al treball, on constarà la valoració
de la situació familiar i econòmica de la
persona sol·licitant, el programa en el qual
està inscrita, l’aprofitament de la formació i
els dies d’assistència al curs.

Així mateix s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
declaració conforme el sol·licitant no es tro-
ba en cap dels supòsits que impedeixen
obtenir la condició de beneficiari, d’acord
amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

—5 Comissió de selecció
Les sol·licituds presentades seran avalu-

ades per una comissió de selecció nome-
nada pel director general de Formació Pro-
fessional i Educació Permanent, que estarà
formada pel subdirector general de Progra-
mes i Recursos, la cap del Servei de Pro-
grames de Transició, la responsable de
l’Àrea Jurídica i Econòmica i un tècnic o una
tècnica docent.

—6 Criteris de concessió
Seran criteris preferents de concessió dels

ajuts:
a) Valoració de la situació econòmica fa-

miliar del sol·licitant.
b) Valoració del progrés pedagògic dins

el Pla de transició al treball.
c) Dies d’assistència al curs.
d) Distància del domicili al centre on cursa

el Pla de transició al treball i despeses ori-
ginades pel desplaçament al centre forma-
tiu fins a la data de presentació de la sol·li-
citud.

—7 Resolució
El director general de Formació Professi-

onal i Educació Permanent resoldrà, per de-
legació, aquesta convocatòria en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’ende-
mà de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. En qualsevol cas,
les sol·licituds presentades s’entendran
desestimades si no hi recau resolució ex-
pressa en el termini de 6 mesos a comptar
des de l’endemà de la finalització del termi-
ni de presentació de les sol·licituds.

La resolució de concessió es notificarà a
les persones interessades. Contra la reso-
lució del director general de Formació Pro-

fessional i Educació Permanent es podrà
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar des de l’endemà de la seva notificació,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, podran interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

—8 La inexactitud de les dades aportades
o l’incompliment per part de les persones
beneficiàries d’alguna de les obligacions que
es deriven de la concessió de la subvenció,
podrà donar lloc a la revocació de l’import
atorgat.

—9 Pagament
Un cop signada i notificada la resolució

de concessió, es lliuraran les quantitats con-
cedides als alumnes beneficiaris.

Model de sol·licitud
Dades de l’alumne:
Nom i cognoms:
DNI/NIF:
Adreça i codi postal:
Municipi i comarca:
Telèfon:
Localitat on realitzo el PTT:
Dades bancàries c/c (cal fer constar els

vint dígits):

Exposo:

1. Que estic realitzant com a alumne/a
durant aquest curs 2005-2006 un pla de
transició al treball (PTT) en la localitat que
figura a l’apartat de dades de l’alumne.

2. Que adjunto la documentació requeri-
da:

Informe del tècnic municipal adscrit al Pla
de transició al treball.

3. Que no em trobo en cap dels supòsits
que impedeixen obtenir la condició de be-
neficiari, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions.

Altres:

Demano:
Que d’acord amb la convocatòria públi-

ca oberta per l’Ordre d’11 de novembre, per
a la concessió d’ajuts a joves que realitzen
plans de transició al treball l’últim trimestre
de l’any de 2005, sigui admesa aquesta sol·-
licitud i que se m’atorgui l’ajut.

Localitat i data:

Signatura:

Sr. director general de Formació Profes-
sional i Educació Permanent.

(05.312.026)

RESOLUCIÓ EDC/3246/2005, de 10 de
novembre, per la qual es revoquen parcial-
ment diverses subvencions atorgades a
corporacions locals mitjançant la Resolució
EDC/3055/2004, de 9 de novembre.

Per la Resolució EDC/3055/2004, de 9 de
novembre, es van atorgar subvencions a les
corporacions locals titulars de centres
d’educació preescolar, per al curs 2003-
2004 (DOGC núm. 4260, de 15.11.2004).

D’acord amb l’apartat quart de l’esmen-
tada Resolució, la participació del Departa-
ment d’Educació no podrà superar, en cap
cas, la tercera part del cost de funcionament
del servei que s’hagi justificat.

Atès que en alguns casos la subvenció
atorgada supera la tercera part del cost real
justificat per la corporació local, d’acord
amb el capítol IX del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, i a proposta de la Direcció General de
Centres Educatius,

Resolc:

Revocar parcialment diverses subvenci-
ons atorgades per la Resolució EDC/3055/
2004, de 9 de novembre, a les corporaci-
ons locals, d’acord amb l’annex adjunt, atès
que de conformitat amb la justificació que
han lliurat s’ha observat que la subvenció
atorgada supera la tercera part del cost real
del servei.

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 Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament un requeriment, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’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, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, o qualsevol altre recurs que consi-
derin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Municipi: Albatàrrec.
Codi: 25008479.
Centre: EEI Municipal d’Albatàrrec.
Import revocació: 9.501,64 euros.
Import definitiu: 18.998,36 euros.

Municipi: Alcoletge.
Codi: 25008698.
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Centre: EEI Lo Tossalet.
Import revocació: 9.275,66 euros.
Import definitiu: 18.274,34 euros.

Municipi: Alfarràs.
Codi: 25008637.
Centre: EEI d’Alfarràs.
Import revocació: 10.130,85 euros.
Import definitiu: 15.519,15 euros.

Municipi: Almacelles.
Codi: 25006872.
Centre: EEI Vensi.
Import revocació: 7.919,94 euros.
Import definitiu: 35.780,06 euros.

Municipi: Artesa de Segre.
Codi: 25007165.
Centre: EEI El Bressol.
Import revocació: 26.151,95 euros.
Import definitiu: 22.298,05 euros.

Municipi: Bagà.
Codi: 08052190.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 2.640,57 euros.
Import definitiu: 14.459,43 euros.

Municipi: Benavent de Segrià.
Codi: 25008418.
Centre: EEI de Benavent de Segrià.
Import revocació: 2.113,40 euros.
Import definitiu: 21.636,60 euros.

Municipi: Benifallet.
Codi: 43008821.
Centre: EEI de Benifallet.
Import revocació: 1.765,69 euros.
Import definitiu: 9.634,31 euros.

Municipi: Benissanet.
Codi: 43009813.
Centre: EEI Municipal de Benissanet.
Import revocació: 1.535,20 euros.
Import definitiu: 20.314,80 euros.

Municipi: Berga.
Codi: 08046062.
Centre: EEI Flor de Neu.
Import revocació: 9.873,63 euros.
Import definitiu: 76.576,37 euros.

Municipi: Bescanó.
Codi: 17005996.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 4.556,09 euros.
Import definitiu: 59.093,91 euros.

Municipi: Bonastre.
Codi: 43007683.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 3.541,00 euros.
Import definitiu: 7.859,00 euros.

Municipi: Calafell.
Codi: 43009989.
Centre: EEI El Barrufet.
Import revocació: 28.500,00 euros.
Import definitiu: 0,00 euros.

Municipi: Carme.
Codi: 08061440.
Centre: EEI Municipal de Carme.
Import revocació: 1.162,33 euros.
Import definitiu: 15.937,67 euros.

Municipi: Castellfollit del Boix.
Codi: 08062274.
Centre: EEI de Castellfollit del Boix.
Import revocació: 1.055,42 euros.
Import definitiu: 10.344,58 euros.

Municipi: Castellterçol.
Codi: 08045410.
Centre: EEI L’Espurna.
Import revocació: 3.397,85 euros.
Import definitiu: 56.452,15 euros.

Municipi: el Pinell de Brai.
Codi: 43009953.
Centre: EEI del Pinell de Brai.
Import revocació: 3.208,71 euros.
Import definitiu: 13.891,29 euros.

Municipi: el Pont de Suert.
Codi: 25008601.
Centre: EEI del Pont de Suert.
Import revocació: 10.780,94 euros.
Import definitiu: 27.219,06 euros.

Municipi: Falset.
Codi: 43007555.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 11.694,43 euros.
Import definitiu: 13.955,57 euros.

Municipi: Mancomunitat Intermunicipal Ver-
ge dels Socors.
Codi: 17008092.
Centre: EEI El Patufet.
Import revocació: 2.616,99 euros.
Import definitiu: 34.433,01 euros.

Municipi: l’Espluga de Francolí.
Codi: 43008900.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 5.300,02 euros.
Import definitiu: 44.099,98 euros.

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi: 08063311.
Centre: EEI Casa dels Arbres.
Import revocació: 2.077,50 euros.
Import definitiu: 24.000,00 euros.

Municipi: la Fuliola.
Codi: 25008674.
Centre: EEI de la Fuliola.
Import revocació: 3.732,34 euros.
Import definitiu: 10.517,66 euros.

Municipi: la Granada.
Codi: 08054915.
Centre: EEI El Cuc.
Import revocació: 929,46 euros.
Import definitiu: 24.720,54 euros.

Municipi: la Granadella.
Codi: 25007037.
Centre: EEI Les Garrigues.
Import revocació: 2.855,05 euros.
Import definitiu: 8.544,95 euros.

Municipi: Mont-roig del Camp.
Codi: 43008377.
Centre: EEI Mare de Déu de la Roca.
Import revocació: 10.130,36 euros.
Import definitiu: 39.269,64 euros.

Municipi: Mont-roig del Camp.
Codi: 43008614.
Centre: EEI Petete.
Import revocació: 13.439,57 euros.
Import definitiu: 52.110,43 euros.

Municipi: Navata.
Codi: 17005561.
Centre: EEI Belluguets.
Import revocació: 2.756,75 euros.
Import definitiu: 21.943,25 euros.

Municipi: Pacs del Penedès.
Codi: 08054265.

Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 3.986,45 euros.
Import definitiu: 8.363,55 euros.

Municipi: Palafolls.
Codi: 08047273.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 213,84 euros.
Import definitiu: 85.286,16 euros.

Municipi: Palau-saverdera.
Codi: 17008031.
Centre: EEI La Muntanyeta.
Import revocació: 15.693,83 euros.
Import definitiu: 8.056,17 euros.

Municipi: Pallejà.
Codi: 08063151.
Centre: EEI L’Espurna.
Import revocació: 7.633,95 euros.
Import definitiu: 53.166,05 euros.

Municipi: Pineda de Mar.
Codi: 08063461.
Centre: EEI de Pineda de Mar.
Import revocació: 12.223,69 euros.
Import definitiu: 2.881,31 euros.

Municipi: Porqueres.
Codi: 17007831.
Centre: EEI Els Trapelles.
Import revocació: 12.650,53 euros.
Import definitiu: 43.399,47 euros.

Municipi: Riells i Viabrea.
Codi: 17008316.
Centre: EEI de Riells i Viabrea.
Import revocació: 8.464,31 euros.
Import definitiu: 51.385,69 euros.

Municipi: Riudoms.
Codi: 43007452.
Centre: EEI Picarols.
Import revocació: 25.797,30 euros.
Import definitiu: 54.002,70 euros.

Municipi: Rodonyà.
Codi: 43007749.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 2.658,32 euros.
Import definitiu: 8.741,68 euros.

Municipi: Sabadell.
Codi: 08058180.
Centre: EEI La Romànica.
Import revocació: 1.185,05 euros.
Import definitiu: 68.164,95 euros.

Municipi: Sabadell.
Codi: 08060541.
Centre: EEI Calvet d’Estrella.
Import revocació: 1.777,58 euros.
Import definitiu: 80.872,42 euros.

Municipi: Sabadell.
Codi: 08058040.
Centre: EEI Joan Motllor.
Import revocació: 1.492,45 euros.
Import definitiu: 53.607,55 euros.

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor.
Codi: 08061464.
Centre: EEI de Sant Antoni de Vilamajor.
Import revocació: 39.773,07 euros.
Import definitiu: 30.526,93 euros.

Municipi: Sant Joan de les Abadesses.
Codi: 17005595.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 6.096,75 euros.
Import definitiu: 27.153,25 euros.
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Municipi: Sant Martí de Tous.
Codi: 08060162.
Centre: EEI Petita Cérvola.
Import revocació: 3.503,19 euros.
Import definitiu: 19.296,81 euros.

Municipi: Sant Martí Sarroca.
Codi: 08055816.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 13.392,57 euros.
Import definitiu: 17.007,43 euros.

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles.
Codi: 08047297.
Centre: EEI El Patufet.
Import revocació: 6.399,79 euros.
Import definitiu: 12.600,21 euros.

Municipi: Sant Pol de Mar.
Codi: 08047388.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 5.982,64 euros.
Import definitiu: 86.167,36 euros.

Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Codi: 08047303.
Centre: EEI El Niu.
Import revocació: 8.464,43 euros.
Import definitiu: 69.435,57 euros.

Municipi: Santa Maria d’Oló.
Codi: 08047315.
Centre: EEI Municipal de Santa Maria d’Oló.
Import revocació: 652,89 euros.
Import definitiu: 10.747,11 euros.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Codi: 08045276.
Centre: EEI Can Folguera.
Import revocació: 5.961,74 euros.
Import definitiu: 126.088,26 euros.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Codi: 08045288.
Centre: EEI Els Pins.
Import revocació: 5.361,60 euros.
Import definitiu: 113.388,40 euros.

Municipi: Sarroca de Lleida.
Codi: 25006768.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 4.118,04 euros.
Import definitiu: 7.281,96 euros.

Municipi: Seròs.
Codi: 25008731.
Centre: EEI de Seròs.
Import revocació: 2.508,71 euros.
Import definitiu: 4.616,29 euros.

Municipi: Sils.
Codi: 17005777.
Centre: EEI La Quitxalla.
Import revocació: 1.381,82 euros.
Import definitiu: 36.618,18 euros.

Municipi: Solsona.
Codi: 25008421.
Centre: EEI Municipal de Solsona.
Import revocació: 12.252,54 euros.
Import definitiu: 45.697,46 euros.

Municipi: Taradell.
Codi: 08045987.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 1.214,98 euros.
Import definitiu: 79.535,02 euros.

Municipi: Torà.
Codi: 25007131.
Centre: EEI Municipal de Torà.
Import revocació: 5.490,09 euros.
Import definitiu: 15.409,91 euros.

Municipi: Torrelles de Foix.
Codi: 08047261.
Centre: EEI Alt Foix.
Import revocació: 19.484,49 euros.
Import definitiu: 7.115,51 euros.

Municipi: Tortosa.
Codi: 43007634.
Centre: EEI Barrufets.
Import revocació: 5.647,90 euros.
Import definitiu: 5.752,10 euros.

Municipi: Vacarisses.
Codi: 08045963.
Centre: EEI El Cuc.
Import revocació: 290,38 euros.
Import definitiu: 80.459,62 euros.

Municipi: Vall-llobrega.
Codi: 17008201.
Centre: EEI de Vall-llobrega.
Import revocació: 2.764,47 euros.
Import definitiu: 24.785,53 euros.

Municipi: Vallbona d’Anoia.
Codi: 08057345.
Centre: EEI Municipal de Vallbona d’Anoia.
Import revocació: 735,73 euros.
Import definitiu: 12.564,27 euros.

Municipi: Vallmoll.
Codi: 43009916.
Centre: EEI El Niu.
Import revocació: 5.109,86 euros.
Import definitiu: 11.040,14 euros.

Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Codi: 43007531.
Centre: EEI Els Patufets.
Import revocació: 2.046,56 euros.
Import definitiu: 55.903,44 euros.

Municipi: Verges.
Codi: 17007956.
Centre: EEI de Verges.
Import revocació: 4.605,13 euros.
Import definitiu: 20.094,87 euros.

Municipi: Vilanova de Bellpuig.
Codi: 25008029.
Centre:  EEI Municipal de Vi lanova de
Bellpuig.
Import revocació: 1.052,99 euros.
Import definitiu: 10.347,01 euros.

Municipi: Vilobí del Penedès.
Codi: 08047157.
Centre: EEI Els Ocellets.
Import revocació: 3.956,14 euros.
Import definitiu: 24.543,86 euros.

Municipi: Vimbodí.
Codi: 43007804.
Centre: EEI de Vimbodí.
Import revocació: 3.952,18 euros.
Import definitiu: 7.447,82 euros.

Municipi: Vinaixa.
Codi: 25007062.
Centre: EEI Municipal.
Import revocació: 7.933,33 euros.
Import definitiu: 3.466,67 euros.

Municipi: Vinebre.
Codi: 43009588.
Centre: EEI Miquel Bosch.
Import revocació: 7.187,44 euros.
Import definitiu: 4.212,56 euros.

Municipi: Xerta.
Codi: 43009941.
Centre: EEI de Xerta.

Import revocació: 101,33 euros.
Import definitiu: 12.248,67 euros.

(05.308.123)

RESOLUCIÓ EDC/3247/2005, de 7 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Tic-Tac, de Tarragona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació per la representant
de la titularitat del centre docent privat Tic-
Tac, en petició de canvi de titularitat, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’
educació, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura, per canvi de titularitat, del
centre docent privat Tic-Tac, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els arts 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Tarragona, 7 de novembre de 2005

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL TARRAGONÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Núm. de codi: 43003461.
Denominació: Tic-Tac.
Adreça: av. Lluís Companys, 12.
Titular: Contijoch Martí, Maria Rosa.
NIF: 40792073D.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Tic-Tac, SCP, NIF G43340025,
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amb efectes a partir del dia 1 del mes se-
güent de la data de publicació al DOGC.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 3 unitats, amb ca-

pacitat per a 41 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats, amb capaci-

tat per a 75 llocs escolars.

(05.297.005)

RESOLUCIÓ EDC/3248/2005, de 10 de
novembre, per la qual es disposa l’inici d’ac-
tivitats d’un institut d’educació secundària
de Cubelles.

Mitjançant el Decret 218/2005, d’11 d’oc-
tubre (DOGC núm. 4489, de 14.10.2005),
es va crear un institut d’educació secundà-
ria a Cubelles.

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

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Educatius,

Resolc:

—1 Reconèixer a l’institut d’educació se-
cundària que consta a l’annex d’aquesta Re-
solució l’inici de les seves activitats admi-
nistratives des de l’1 de juliol de 2005, amb
els termes que s’hi especifiquen.

—2 Els efectes acadèmics dels ensenya-
ments que s’implanten són des de l’inici del
curs escolar 2005-2006.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Educatius i la Direcció General de Per-
sonal Docent perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquest nou centre docent públic.

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 Jus-
tícia 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
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ
A BARCELONA II (COMARQUES)

Comarca: Garraf.
Municipi: Cubelles.
Codi de centre: 08057230.
Adreça: c. de Josep Pla, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Cubelles.

(05.300.141)

RESOLUCIÓ EDC/3245/2005, de 14 de
novembre, per la qual es fa pública l’adju-
dicació definitiva d’un contracte.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.

Número d’expedient: 1199/05.

Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Servei de Gestió d’Immobles i Contrac-
tacions.

Objecte del contracte: subministrament i
instal·lació d’un commutador d’altes pres-
tacions incloent les funcionalitats natives de
Firewall per a la xarxa corporativa del De-
partament d’Educació.

Tipus de contracte: subministrament.

Tramitació: ordinària.

Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 140.000,00
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 4436, amb data
28.7.2005.

Data d’adjudicació: 28.9.2005.

Contractista: Fujitsu España Services, SA

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 112.000,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 14 de novembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.306.036)

RESOLUCIÓ EDC/3273/2005, de 15 de
novembre, per la qual es resol la convoca-
tòria pública per a la concessió de subven-
cions a entitats sense ànim de lucre per a
la realització de programes i actuacions de
formació de persones adultes.

Per l’Ordre EDC/246/2005, d’1 de juny,
es va obrir convocatòria pública per a la con-
cessió de subvencions a entitats sense ànim
de lucre per a la realització de programes i
actuacions de formació de persones adul-
tes (DOGC núm. 4401, de 8.6.2005).

Atesa la proposta de la comissió de se-
lecció de les sol·licituds presentades, cons-
tituïda de conformitat amb el que disposa
la base 4.1 de l’annex de l’esmentada Or-
dre, i fent ús de la delegació per resoldre
aquesta convocatòria de conformitat amb
l’article 5.1 de l’Ordre EDC/246/2005, d’1
de juny,

Resolc:

—1 Concedir les subvencions a què fa re-
ferència l’Ordre d’1 de juny de 2005 a les
entitats que figuren a l’annex 1 d’aquesta
Resolució, per a la realització de progra-
mes i actuacions de formació de persones
adultes, per l’import que s’hi detalla , a
càrrec de la posició pressupostària D/
480131400/3214 del centre gestor EN05
dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya de l’any 2005, per un import total
de 299.760,69 euros.

—2 Denegar la concessió de les subven-
cions, a què fa referència l’Ordre d’1 de juny
de 2005, a les entitats que figuren a l’annex
2 d’aquesta Resolució, per les causes que
en cada cas s’hi indiquen.

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 Jus-
tícia 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, abans del re-
curs contenciós administratiu, davant el
director general de Formació professional i
Educació Permanent, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 15 de novembre de 2005

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent
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ANNEX 1

Entitat Import

1. Aliança Cristiana de Joves de la Ymca .............................................................................. 10.556,00
2. Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple J.M. Charcot ...................................................... 1.325,10
3. Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament humà ............................................ 15.663,78
4. Associació Cultura Viva Santboiana ......................................................................................... 825,00
5. Associació Cultural Amics de l’Àfrica ................................................................................... 4.400,00
6. Associació Cultural Viarany .................................................................................................... 3.750,00
7. Associació Cultural Vidrerenca ............................................................................................ 12.751,20
8. Associació de Dones per la Inserció Laboral ....................................................................... 8.523,00
9. Associació de Formació Permanent d’Adults Creixent ..................................................... 16.056,00
10. Associació de Veïns pel Benestar Ciutadà del Districte I-IX ............................................. 6.840,00
11. Associació de Veïns per a la revitalització del Casc Antic de Barcelona ........................ 8.525,00
12. Associació per a la Promoció i la Inserció Professional .................................................. 25.245,00
13. Associació Servei de Suport al Treball per a Persones amb Discapacitat ...................... 3.837,00
14. Associació Sociocultural IBN Batuta ................................................................................... 6.500,00
15. Associació Sociocultural La Formiga .................................................................................. 6.393,60
16. Associación CEIBA, Salud y Desarrollo .............................................................................. 2.859,30
17. CEJAC-Formació Promoció Inserció ...................................................................................... 921,40
18. Centre de Promoció Social Francesc Palau ....................................................................... 2.000,00
19. Centre d’Estudis Europeu per a la Formació de Treballadors .......................................... 2.268,00
20. Centro de Cultura Popular La Asunción ............................................................................. 3.200,00
21. Centro Recreativo Cultural de Sordos ................................................................................ 6.300,00
22. EDUCA Formació ..................................................................................................................... 490,00
23. Federació d’Associacions Culturals Educatives de Persones Adultes ............................. 1.800,00
24. Federació de Persones Sordes de Catalunya .................................................................... 1.452,50
25. Fundació Catalana per a la Sindrome de Down .............................................................. 23.506,80
26. Fundació Pia Autònoma Agrupació Cultural i Social ......................................................... 8.415,00
27. Fundació Privada ARED ..................................................................................................... 14.651,70
28. Fundació Privada BAYT AL-THAQAFA ................................................................................ 9.900,00
29. Fundació Privada Catalana AKWABA ................................................................................. 4.620,00
30. Fundació Privada ESCÓ ....................................................................................................... 8.600,00
31. Fundació Privada “Martí l’Humà”. Estudis Universitaris de la Garriga ................................ 721,60
32. Fundació Privada MIGRA-STUDIUM ...................................................................................... 645,00
33. Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament .................................................. 17.600,00
34. Fundació Privada Projecte AURA ........................................................................................ 5.904,00
35. Fundació Síndrome Down ASTRID 21 ................................................................................ 6.059,76
36. GEDI, Gestió i Disseny SCCL .............................................................................................. 9.473,50
37. Grup d’Educadors per a la Integració de Persones en perill d’exclusió social .............. 7.800,00
38. Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers ............ 9.112,95
39. Llar del Sord de Badalona ................................................................................................... 1.768,50
40. Obra Misionera EKUMENE (Centre Social Domingo Solà) ................................................ 2.750,00
41. Patronat Santa Creu de la Selva-Servei d’Atenció a Immigrants ..................................... 3.600,00
42. Unió General de Treballadors de Catalunya ..................................................................... 12.150,00

El director general de Formació Professi-
onal i Educació Permanent va resoldre la
convocatòria, un cop vista la proposta de la
comissió avaluadora d’acord amb el que
preveu l’apartat 7.1 de la resolució.

D’altra banda, l’apartat 7.3 de la resolu-
ció preveu que la relació de centres que par-
ticipin en el Projecte de qualitat i millora
contínua, s’actualitzarà amb les inclusions
de nous instituts i les desvinculacions que
hi pugui haver.

Per tot l’exposat,

Resolc:

Article 1
S’inclouen en el Projecte de qualitat i mi-

llora contínua, amb efectes de l’inici del curs
2005-2006, els 14 centres que consten a
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2
Es desvinculen del Projecte de qualitat i

millora contínua, amb efectes de la fi del curs
2004-2005, els 3 centres que consten a
l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació al DOGC, 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.

Barcelona, 11 de novembre de 2005

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX 1

Centres que s’inclouen amb efectes de l’inici
del curs 2005-2006

Codi: 08044934.
Nom: IES Meridiana.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08013469.
Nom: IES Rambla Prim.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08014188.
Nom: IES Josep Serrat i Bonastre.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08014115.
Nom: IESM Ferran Tallada.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08032385.
Nom: IESM Escola de Mitjans Audiovisuals.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08037176.
Nom: IES La Bastida.
Localitat: Santa Coloma de Gramenet.

Codi: 08043486.
Nom: IES Manolo Hugué.
Localitat: Caldes de Montbui.

ANNEX 2

Causes de denegació

(1) Manca de documentació
(2) Programa o actuació no inclosa a la base
2.b de l’Ordre EDC/246/2005, d’1 de juny.
(3) Sol·licitud presentada fora de termini

1. Arquebisbat de Tarragona-Escola Joan
XXIII (1)

2. Associació Cultural i D’EA Jaume Tu-
set (1 i 2)

3. Associació de Formació d’Adults de
Vic (1 i 2)

4. Associació d’Educació de Persones
Adultes (1 i 2)

5. Associació Heura (2)
6. Associació per a la Reeducació Audi-

tiva dels Nens Sords (3)
7. Associació WAFAE (3)
8. Asociación de Personas Participantes

Ágora (2)
9. Càritas Parroquial (3)
10. El Casc Antic (Espai d’Inclusió i For-

mació Casc Antic) (3)
11. Fundació GRESOL-Projecte Home (1)
12. Fundació President Josep Irla i Bosch

(1 i 2)

13. Fundació Privada ARSIS (3)
14. Obra Social Cultural Sopeña (OSCUS)

(3)
15. Sol del Sol Solsonès Associació de

Familiars de Malalts Mentals i Drogodepen-
dents (1)

(05.319.022)

RESOLUCIÓ EDC/3277/2005, d’11 de no-
vembre, per la qual s’actualitza la relació
d’instituts d’educació secundària que par-
ticipen en el Projecte de qualitat i millora
contínua.

Mitjançant la Resolució EDC/2169/2005,
d’11 de juliol, es va convocar concurs pú-
blic per a la selecció de fins a 11 d’instituts
d’educació secundària que imparteixen for-
mació professional, per ser inclosos en el
Projecte de qualitat i millora contínua, a partir
del curs 2005-2006.

Atesa la desvinculació del projecte de tres
centres, es pot incrementar la selecció, ini-
cialment prevista d’11 de centres en tres
més, sense que se sobrepassi la xifra de
gestió prevista en 50 centres.
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Codi: 08054034.
Nom: IES Gallecs.
Localitat: Mollet del Vallès.

Codi: 08031022.
Nom: IES de Vic.
Localitat: Vic.

Codi: 08043516.
Nom: IES Santa Eulalia.
Localitat: Terrassa.

Codi: 17006939.
Nom: IES Santa Eugènia.
Localitat: Girona.

Codi: 17001221.
Nom: IES Narcís Monturiol.
Localitat: Figueres.

Codi: 43000949.
Nom: Escola de Capacitació Agrària Mas
Bové.
Localitat: Constantí.

Codi: 43007385.
Nom: IES Horticultura i Jardineria de Reus.
Localitat: Reus.

ANNEX 2

Centres que es desvinculen amb efectes de
la fi del curs 2004-2005

Codi: 08030339.
Nom: IES de Terrassa.
Localitat: Terrassa.

Codi: 08035362.
Nom: IES Alt Penedès.
Localitat: Vilafranca del Penedès.

Codi: 43007233.
Nom: IES de Flix.
Localitat: Flix.

(05.301.172)

RESOLUCIÓ EDC/3278/2005, d’11 de no-
vembre, per la qual es fa pública la relació
de l’alumnat premiat en la convocatòria de
concessió dels premis extraordinaris de
batxillerat del curs 2004-2005.

Mitjançant la Resolució EDC/2015/2005,
de 22 de juny, publicada al DOGC núm.
4417, d’1.7.2005, es va obrir convocatòria
per a la concessió dels premis extraordina-
ris de batxillerat, corresponents al curs
2004-2005.

La citada resolució estableix, a l’apartat
10 que es publicarà al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya la relació d’alumnat
premiat.

Per tot això, un cop fetes les proves i
havent estat qualificades pel respectiu tri-
bunal, es fa públic que han obtingut premi
extraordinari de batxillerat corresponent al
curs 2004-2005 l’alumnat següent:

Oller Salvia, Benjamí.
De Vera Piquero, Carlos.
Del Campo Lorente, Esther.
Costa López, Júlia.
Gutiérrez Fernández, Amaya.

Barcelona, 11 de novembre de 2005

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(05.301.174)

RESOLUCIÓ EDC/3249/2005, de 7 de no-
vembre, per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva de contractes de subministra-
ments.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.

Número d’expedient: 2005.13.130.ecat.0008.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions.
Objecte del contracte: subministrament de
material per a les secretaries i material in-
fantil amb destinació als centres educatius.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 269.103,80
euros, IVA inclòs.
Publicació: DOGC núm. 4357, de 6.4.2005.
Data d’adjudicació: 10 de maig de 2005.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes: GyM Alti, SL. Comercial de
Industrias Reunidas, SA.
Import d’adjudicació: 226.260,00 euros, IVA
inclòs. GyM Alti, SL (136.740,00 euros, IVA
inclòs). Comercial de Industrias Reunidas
(89.520,00 euros, IVA inclòs).

Número d’expedient: 2005.13.130.ecat.0009.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions.
Objecte del contracte: subministrament de
material didàctic amb destinació als centres
educatius del Departament d’Educació.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 411.826,12
euros, IVA inclòs.
Publicació: DOUE núm. S58, de 25.3.2005.
DOGC núm. 4357, de 6.4.2005. BOE núm.
86, d’11.4.2005.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2005.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes: Equinse, SA. Eurociencia, SA.
Import d’adjudicació: 345.113,83 euros, IVA
inclòs. Equinse, SA (138.712,46 euros, IVA
inclòs). Eurociencia, SA (120.363,67 euros,
IVA inclòs).

Número d’expedient: 2005.13.130.ecat.0012.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions.
Objecte del contracte: subministrament de

material escolar i educatiu amb destinació
als centres educatius de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 1.219.659,04
euros, IVA inclòs.
Publicació: DOUE núm. S66, de 5.4.2005.
DOGC núm. 4262, de 13.4.2005. BOE núm.
91, de 16.4.2005.
Data d’adjudicació: 21 de juliol de 2005.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes: Manuel Esteban Escolar. Me-
canización Industrial Sabadell, SA (Mein).
GyM Alti, SL. Equinse, SA.
Import d’adjudicació: 1.081.322,33 euros, IVA
inclòs. Manuel Esteban Escolar (84.617,39 eu-
ros, IVA inclòs). Mecanización Industrial Saba-
dell, SA (Mein) (116.574,44 euros, IVA inclòs).
GyM Alti, SL (349.825,00 euros, IVA inclòs).
Equinse, SA (172.798,06 euros, IVA inclòs).

Número d’expedient: 501/2005.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Inversions.
Objecte del contracte: arrendament amb
opció de compra d’edificis prefabricats.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 9.055.303,60
euros, IVA inclòs.
Publicació: DOUE núm. S45, de 4.3.2005.
DOGC núm. 4340, de 10.3.2005. BOE núm.
59, de 10.3.2005.
Data d’adjudicació: 11 de maig de 2005.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes: Algeco Construcciones Mo-
dulares, SA. Drace, SA.
Import d’adjudicació: 9.005.923,64 euros,
IVA inclòs, distribuïts en tres anualitats
d’1.286.560,52 euros per a l’any 2005;
3.859.681,56 euros per a l’any 2006 i
3.859.681,56 euros per a l’any 2007. Al-
geco, Construcciones Modulares, SA
(4.353.673,80 euros, IVA inclòs). Drace, SA
(4.652.249,84 euros, IVA inclòs).

Barcelona, 7 de novembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.293.114)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de serveis (exp. 500/06).

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

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

Servei de Gestió d’Inversions, Secció
d’Equipaments Educatius.

c) Número d’expedient: 500/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’em-

magatzematge, gestió d’expedicions, distri-
bució amb lliurament en destinació i segui-
ment del material adquirit pel departament
d’educació per a l’equipament dels centres
educatius dependents del mateix departa-
ment, segons l’annex del plec de clàusules
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administratives particulars i del plec de pres-
cripcions tècniques.

b) Termini d’execució: el termini d’execu-
ció del contracte serà de les 0.00 hores del
dia 1 de febrer de 2006 fins al 31 de gener
de 2008.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: anticipada i urgent, d’acord
amb l’article 71 del Reial decret legislatiu 2/
2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total de 3.512.361,82 euros, IVA

inclòs, amb les anualitats següents:
Per a l’any 2006: 1.568.019,05 euros.
Per a l’any 2007: 1.792.020,98 euros.
Per a l’any 2008: 152.321,79 euros.

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost mà-

xim de licitació.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions,

Secció d’Equipaments Educatius.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3C.

c) Localitat: Barcelona 08021
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.241.53.27.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 22 de desembre de 2005.
g) Internet:
http://www.gencat.net/pls/ense_l ici/

p01.menu.

—7 Requisits específics del contractista
Classificació: grup U, subgrup 3 i cate-

goría C; grup R, subgrup 1 i categoría D.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 2 de gener

de 2006. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 6.2 i 6.3 del plec
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre General del Departament

d’Educació o als serveis territorials del De-
partament d’Educació.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis dels ser-
veis territorials del Departament d’Educació.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant un fax o un tele-
grama durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador esta
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos,
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions,

Secció d’Equipaments Educatius.
b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt

6 d’aquest Anunci.
c) Data: 9 de gener de 2005.
d) Hora: 10 h.

—10 Despeses de l’Anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—11 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 11 de novembre de 2005.

Barcelona, 11 de novembre de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.318.098)


