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RESOLUCIÓ EDC/1095/2006, de 7 d’abril,
per la qual es resol el concurs específic de
mèrits per tal de proveir llocs de treball do-
cents de caràcter singular en centres pú-
blics d’ensenyaments no universitaris que
tenen autoritzat un pla estratègic, convocat
per la Resolució EDC/3365/2005, de 21 de
novembre.

Mitjançant la Resolució EDC/3365/2005, de
21 de novembre (DOGC núm. 4519, de
28.11.2005), es va anunciar la convocatòria
de concurs específic de mèrits per tal de
proveir llocs de treball docents de caràcter
singular en centres públics d’ensenyaments
no universitaris que tenen autoritzat un pla
estratègic.

Finalitzats els terminis, tant de reclama-
cions i desistiments com de renúncies par-
cials, cal publicar la resolució definitiva, tal
com estableix la base 9 de l’annex 1 de la
Resolució esmentada.
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Per tot això,

Resolc:

—1 Fer pública l’adjudicació definitiva dels
llocs de treball anunciats en la convocatòria
de concurs específic de mèrits per tal de
proveir llocs de treball docent de caràcter
singular en centres públics d’ensenyaments
no universitaris que tenen autoritzat un pla
estratègic, d’acord amb les peticions i els
mèrits dels concursants avaluats per la co-
missió, tal com s’indica a l’annex.

—2 La presa de possessió en la nova des-
tinació tindrà lloc l’1 de setembre de 2006.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es considera efectuada la notificació a
les persones interessades a tots els efec-
tes.

—4 S’estableix el període comprès entre els
dies 18 de setembre i 17 d’octubre de 2006
per retirar la documentació lliurada pels con-
cursants que han participat en la convoca-
tòria anunciada per la Resolució EDC/3365/
2005. El procediment per retirar la documen-
tació és el que regula la base 10 de l’annex
1 de la Resolució esmentada.

—5 Per a qualsevol aclariment en relació
amb aquesta Resolució, caldrà que les
persones interessades s’adrecin a les sec-
cions de Gestió de Personal Docent dels
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, se-
gons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 d’abril de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

ANNEX

Adjudicació dels llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d’ensenya-
ments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic.

Centres d’educació infantil i primària

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08043802 CEIP Costa i Llobera

597 PRY Educació primària .......................... 035028665X Maura Rayo, Antonia 32,5416

Centre: 08035428 CEIP La Farigola del Clot

597 INY Educació infantil ............................ 077735286R Forne Castaño, Ester 23,7122

Centre: 08002563 CEIP La Mar Bella

597 PRY Educació primària .......................... 037267605S Marco Martin, Ana M. 35,2080

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II (COMARQUES)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d’Anoia
Centre: 08027365 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

597 PRY Educació primària ......................... 046742626W Lluis Edo, Laura 21,9582

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet
Centre: 08027870 CEIP Les Palmeres

597 INY Educació infantil ........................... 052402009M Carrasco Lajas, Elena 21,3582

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat
Centre: 08043401 CEIP Barrufet

597 EEY Educació especial ........................ 052203565M Andreu Ramos, Esther 25,3706
597 INY Educació infantil ........................... 037372380W Cazorla Quiñones,

Ana Isabel 23,9414

Municipi: 08217 Sant Joan Despí
Centre: 08026671 CEIP Joan Perich i Valls

597 PRY Educació primària .......................... 046637044J Requena López, Cristina 18,8582

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: 08187 Sabadell
Centre: 08055889 CEIP Miquel Martí i Pol

597 PRY Educació primària .......................... 033881122Y Girbau Rubio,
Maria Dolors 31,0000

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17048 Castell-Platja d’Aro
Centre: 17000895 CEIP Els Estanys

597 PRY Educació primària .......................... 040933446R Perales Pons, Jorge Carlos 29,2162

Municipi: 17066 Figueres
Centre: 17001279 CEIP Sant Pau

597 PRY Educació primària .......................... 040434297K Costa Juanola, Ester 27,5916

Centres d’ensenyaments secundaris

Lloc adjudicat DNI Cognoms i nom Puntuació

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I (CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08052748 IES Roger de Flor

590 YLE Llengua castellana i literatura ....... 039638762X Fandos Marco, Angel 35,1000

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17049 Celrà
Centre: 17006708 IES de Celrà

590 YGE Geografia i història ........................ 040298359J Guell Ordis, Miquel 26,1500

(06.082.138)
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RESOLUCIÓ EDC/1160/2006, de 20
d’abril, per la qual es dóna publicitat del
resultat del sorteig públic realitzat per tal de
determinar el número a partir del qual es farà
l’ordenació de les corresponents sol·licituds
en el procés de preinscripció i matrícula de
determinats ensenyaments per al curs es-
colar 2006-2007.

Atesa la Resolució EDC/449/2006, de 23
de febrer, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als
centres, per al curs 2006-2007, en els en-
senyaments sufragats amb fons públics de
les llars d’infants i de règim general, i en els
d’arts plàstiques i disseny, de grau mitjà i
grau superior de música i de dansa, de grau
superior d’art dramàtic, d’idiomes en esco-
les oficials, ensenyaments superiors de dis-
seny i ensenyaments de conservació i res-
tauració de béns culturals (DOGC núm.
4585, de 3.3.2006), i amb la finalitat d’uni-
ficar el procediment per resoldre les situa-
cions d’empat en el procés de preinscrip-
ció i matrícula d’alumnes previst al Decret
252/2004, d’1 d’abril, pel qual s’estableix
el procediment d’admissió de l’alumnat als
centres docents en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics;

D’acord amb el resultat del sorteig públic
fet el dia 19 d’abril de 2006, a la seu central
del Departament d’Educació, per dirimir les
situacions d’empat del procés de preinscrip-
ció i matricula dels ensenyaments d’educa-
ció infantil, educació primària i educació
secundària obligatòria,

Resolc:

Donar publicitat al resultat del sorteig pú-
blic realitzat per tal de determinar el núme-
ro a partir del qual es farà l’ordenació de les
corresponents sol·licituds en les situacions
d’empat en el procés de preinscripció i
matrícula dels ensenyaments d’educació
infantil, educació primària i educació secun-
dària obligatòria, per al curs escolar 2006-
2007, que és el següent: 71825.

Barcelona, 20 d’abril de 2006

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Educatius

(06.109.179)

RESOLUCIÓ EDC/1151/2006, de 18
d’abril, de modificació de la Resolució de
29 de desembre de 1997, per la qual es
classifiquen com d’especial dificultat deter-
minats llocs de treball del cos de mestres
en els centres públics de Catalunya, i la Re-
solució EDC/413/2006, de 21 de febrer, per
la qual s’actualitza la classificació esmenta-
da.

Mitjançant la Resolució EDC/413/2006,
de 21 de febrer (DOGC núm. 4583,
d’1.3.2006), es va actualitzar la classifica-
ció d’especial dificultat atribuïda a determi-
nats llocs de treball docents del cos de
mestres en els centres públics de Catalunya;

atenent els criteris establerts per la Resolu-
ció de 29 de desembre de 1997 (DOGC
núm. 2557, de 15.1.1998), modificada per
la Resolució EDC/3703/2004, de 28 de de-
sembre (DOGC núm. 4309, de 26.1.2005).

A fi de fer efectiu a tots els efectes el re-
coneixement de la tasca docent que es des-
envolupa a les aules hospitalàries com a
tasca d’especial dificultat, tal i com preveu
el pacte tercer del Conveni de cooperació
subscrit entre el Departament d’Ensenya-
ment, el Departament de Sanitat i Segure-
tat Social i el Servei Català de la Salut el 25
de novembre de 2002, per donar la respos-
ta adequada a les necessitats específiques
–educatives i sanitàries– dels infants i joves,
escau modificar les resolucions d’anterior
esment, per tal d’afegir el reconeixement es-
mentat entre els criteris de classificació
d’especial dificultat, i d’incloure entre els
llocs classificats com a tals els correspo-
nents a les aules hospitalàries amb què el
Departament d’Educació dota els hospitals
generals i hospitals de dia.

Per això, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Personal Docent,

Resolc:

—1 Modificar la Resolució de 29 de de-
sembre de 1997, modificada per la Resolu-
ció EDC/3703/2004, de 28 de desembre,
per la qual es classifiquen com d’especial
dificultat determinats llocs de treball del cos
de mestres en els centres públ ics de
Catalunya, en el sentit d’afegir als criteris
relacionats al punt 2 de la Resolució esmen-
tada el següent:

“k) Els llocs de treball del cos de mestres
corresponents a les aules hospitalàries de
què el Departament d’Educació doti els
hospitals generals i hospitals de dia que
tinguin conveni en vigor amb aquest Depar-
tament.”

—2 Modificar l’annex 1 de la Resolució
EDC/413/2006, de 21 de febrer, per la qual
s’actualitza la classificació d’especial dificul-
tat esmentada, per tal d’incloure entre els
centres, els llocs de treball dels quals es
classifiquen com d’especial dificultat, les
aules hospitalàries següents:

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08062389 Hospital de dia (FHS Pere
Claver)

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08045264 Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Escola per a infants)

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08058106 Hospital Clínic Provincial
de Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08063011 Hospital de Dia Clínic

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08058118 Hospital del Mar

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08055191 Hospital Universitari Ma-
terno-Infantil Vall d’Hebron

Municipi: 08019 Barcelona
Centre: 08013317 Hospital Sant Joan de
Déu

SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona
Centre: 08055178 Hospital Universitari Tri-
as i Pujol

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat
Centre: 08066668 Hospital de Dia Miralta

Municipi: 08113 Manresa
Centre: 08063001 Hospital de Dia

Municipi: 08113 Manresa
Centre: 08020280 Hospital Sant Joan de
Déu de l’Hospital General de Manresa

Municipi: 08121 Mataró
Centre: 08062407 Hospital de Dia

Municipi: 08124 Mollet del Vallès
Centre: 08062390 Hospital de Dia

Municipi 08245 Santa Coloma de Grame-
net
Centre: 08062420 Hospital de Dia

Municipi: 08298 Vic
Centre: 08063060 Hospital de dia de Vic

Municpi: 08307 Vilanova i la Geltrú
Centre: 08063059 Hospital de Dia de
Vilanova i la Geltrú

SERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT-
ANOIA

Municipi: 08089 Gavà
Centre: 08062432 Hospital de Dia

SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS
OCCIDENTAL

Municipi: 08187 Sabadell
Centre. 08062997 Hospital de Dia

Municipi: 08187 Sabadell
Centre: 08055181 Hospital Parc Taulí

Municipi: 08279 Terrassa
Centre: 08062419 Hospital de Dia

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA

Municipi: 17079 Girona
Centre: 17007920 Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta

Municipi: 17079 Girona
Centre: 17008161 Hospital de Dia Santa Ca-
terina

SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Municipi: 25120 Lleida
Centre: 25008613 Hospital de Dia Santa
Maria

Municipi: 25120 Lleida
Centre: 25008406 Hospital Universitari Ar-
nau de Vilanova

SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

Municipi: 43123 Reus
Centre: 43010116 Hospital de Dia

—3 Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs conten-
ciós administratiu davant un jutjat contenci-
ós administratiu en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
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de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, o qualsevol altre recurs que consi-
derin convenient per a la defensa del seus
interessos.

Barcelona, 18 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.094.119)

RESOLUCIÓ EDC/1161/2006, de 20
d’abril, per la qual es modifica la Resolució
EDC/137/2006, de 26 de gener, de convo-
catòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents.

D’acord amb el que estableix la base
6.1.1 de la Resolució EDC/137/2006, de 26
de gener, de convocatòria de proves per a
la provisió de places de funcionaris docents,
el procediment selectiu ha de començar el
dia 19 de maig de 2006, a la tarda, amb la
realització de la prova de coneixements de
les dues llengües oficials a Catalunya, i ha
de seguir el dia 20 de maig de 2006, al matí,
amb la realització de l’acte de presentació
davant els tribunals i, a continuació, amb
l’inici de la fase d’oposició.

A la vista de les especificitats dels tribu-
nals de japonès i de llengua basca,

Resolc:

Modificar la base 6.1.1 de la Resolució
EDC/137/2006, de 26 de gener, en el sentit
que els tribunals de japonès i de llengua
basca iniciaran el procediment selectiu el dia
28 de juny de 2006 a les 12.00 hores, en
què es realitzarà la prova de coneixement
de les dues llengües oficials a Catalunya. El
procediment selectiu continuarà el mateix
dia, a les 16.00 hores, amb l’acte de pre-
sentació davant els tribunals i amb l’inici de
la fase d’oposició.

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 la conse-
llera d’Educació, 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, 20 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.110.146)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministrament (exp.
2012/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 2012/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministra-

ment de material escolar i educatiu per al
curs 2006-2007, amb destinació als centres
educatius de Catalunya (s’admet fracciona-
ment).

b) Termini d’execució: 2 mesos a partir
de la data del dipòsit de la garantia defini-
tiva o 2 mesos a partir de la comunicació
de l’adjudicació en cas que aquesta sigui
igual o inferior a 12.020,24 euros.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 1.081.054,41 euros, IVA in-

clòs.
Preus unitaris: IVA inclòs, els que figuren

a l’annex que s’adjunta al plec de clàusules
administratives particulars.

—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost tipus

de licitació dels materials als quals es licita.
D’acord amb l’article 35.1 del Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, queden dis-
pensades de constituir garantia provisional
les empreses que el total del pressupost
tipus de licitació dels materials als quals li-
cita sigui inferior a 211.129,00 euros, IVA
exclòs.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Criteris de valoració
a) Valoració tècnica de l’oferta: 70 punts.
b) Preu unitari de l’oferta: 30 punts.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 de maig

de 2006. En el cas de que la publicació de
l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Boletín Oficial del Estado si-
gui posterior al 18 de maig de 2006 el ter-
mini per presentar la documentació queda-
rà automàticament prorrogat f ins que
s’hagin complert 8 dies naturals a partir del
dia següent al de la darrera publicació. Si
l’últim dia del termini coincidís en dissabte
o festiu, es prorrogarà fins el següent dia
hàbil. S’admetran les propostes que es pre-
sentin per correu dins del termini màxim fi-
xat per a la seva presentació, sempre que
el licitador justifiqui la data d’imposició de
l’enviament a l’oficina de correus i la comu-
niqui mitjançant telegrama o telefax al De-
partament d’Educació el mateix dia.

b) Hora límit: de dilluns a dijous a les 18.00
hores y els divendres a les 14.00 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
e) Termini durant el qual el licitador està

obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 31 de maig de 2006, amb el con-

dicionament esmentat en el punt 8.a).
e) Hora: 10 h.

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

—11 Presentació de mostres: vegeu el
punt H del plec de clàusules administrati-
ves particulars.

—12 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 5 d’abril de 2006.

Barcelona, 20 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.102.146)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 2000/06).

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

de la Generalitat de Catalunya.
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b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 2000/06.

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

llats, reparacions, emmagatzematge, cus-
tòdia i desballestament d’edificis prefabri-
cats recuperables amb destinació a aularis
per als centres educatius de Catalunya.

b) Termini d’execució: 31 de desembre
de 2006.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 4.019.290,00 euros, IVA in-

clòs.

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

xim de l’import al qual es liciti.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació:
grup O, subgrup 1, categoria D.
grup P, subgrup 1, categoria D.

—7 Criteris de valoració
a) Preus unitaris de l’oferta: fins a 50

punts.
b) Pla de treball: fins a 18 punts.
b.1) Termini d’execució o temps màxim

de realització d’un trasllat (d’acord amb
l’apartat 6 de prescripcions tècniques), 72
hores (3 dies naturals) per un edifici: fins a
6 punts.

b.2) Capacitat de trasllats simultanis
(apartat 8.c de prescripcions tècniques): 3
edificis simultàniament: fins a 6 punts.

b.3) Millores: fins a 6 punts.
Reducció de terminis d’execució: d’un

trasllat i de trasllats simultanis: fins a 2 punts.
Ampliació del termini de garantia (mínim

1 any): fins a 2 punts.
Millores en general al plec de prescripci-

ons tècniques: fins a 2 punts.
c) Mitjans que posa a disposició l’em-

presa per realitzar el treball, tant de perso-
nal com de tècnics i mecànics i, d’empre-
ses col·laboradores i la seva idoneïtat,
quantitat i qualificació acreditada: fins a 15
punts.

c.1) Nombre de persones i dedicació per
realitzar aquest servei (apartat 8.a de les
prescripcions tècniques): fins a 5 punts.

c.2) Mitjans de transport, mecànics, tèc-
nics i d’elevació (apartat 8.a de les prescrip-
cions tècniques) amb els que compte l’em-
presa per realitzar aquest servei: fins a 5
punts.

c.3)  Empreses especia l istes col · la-
boradores i la seva idoneïtat, quantitat i qua-
lificació acreditada: fins a 5 punts.

d) Acreditació de la disponibilitat de so-
lars tancats i vigilats per a l’emmagatzemat-
ge i custòdia d’edificis prefabricats amb
especificació de la superfície i capacitat
d’emmagatzematge (apartat 8.d de les pres-
cripcions tècniques), justificant la propietat
o el lloguer: fins a 17 punts.

d.1) 10.000 m2: 8 punts.
d.2) des de 10.000 m2 fins a 20.000 m2:

15 punts.
d.3) superior a 20.000 m2: 17 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 de maig

de 2006. En el cas de que la publicació de
l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al BOE sigui posterior al 19 de
maig de 2006 el termini per presentar la
documentació quedarà automàticament
prorrogat fins que s’hagin complert 8 dies
naturals a partir del dia següent al de la
darrera publicació. Si l’últim dia del termini
coincidís en dissabte o festiu, es prorroga-
rà fins el següent dia hàbil. S’admetran les
propostes que es presentin per correu dins
del termini màxim fixat per a la seva pre-
sentació, sempre que el licitador justifiqui
la data d’imposició de l’enviament a l’ofici-
na de correus i la comuniqui mitjançant te-
legrama o telefax al Departament d’Edu-
cació el mateix dia.

b) Hora límit: 18.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
e) Termini durant el qual el licitador està

obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
Data: 5 de juny de 2006 amb el condici-

onant del punt 9.a) d’aquest Anunci.
e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

—12 Data de tramesa de l’Anunci al
DOUE: 7 d’abril de 2006.

Barcelona, 20 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.102.156)

DECRET 112/2006, de 25 d’abril, de ces-
sament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.b) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·li-
citud de la Federació catalana d’Associaci-
ons de Pares d’Alumnes d’Educació Es-
pecial ,  cal procedir al  cessament i  a l
nomenament d’un membre del Consell Es-
colar de Catalunya.

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

Decreto:

Article 1
El cessament del senyor Francesc Pérez

Rodríguez com a membre del Consell Es-
colar de Catalunya, en representació del
sector pares d’alumnes, i se li agraeixen els
serveis prestats.

Article 2
El nomenament de la senyora Eulàlia

Ullastres i Albert com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació del
sector pares d’alumnes, amb efectes fins al
31 de març de 2010.

Barcelona, 25 d’abril de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.110.012)

ORDRE EDC/207/2006, de 24 d’abril, per
la qual s’estableix el calendari escolar del
curs 2006-2007 per als centres educatius
no universitaris.

Atesa la necessitat de regular el calenda-
ri escolar que ha de regir per al curs 2006-
2007, d’acord amb el dictamen del Consell
Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit
previ de consulta i participació amb els re-
presentants del personal al servei de les
administracions públiques,

Ordeno:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els

centres educat ius no univers i tar is de
Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells
que per la seva singularitat tinguin un ca-
lendari específic autoritzat.

Article 2. Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres educa-

tius públics i privats no universitaris iniciarà
en el seu centre les activitats d’organització
del curs i també les tasques específiques
de programació, avaluació i recuperació el
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dia 1 de setembre de 2006. Les activitats
del professorat programades al centre no
acabaran abans del dia 29 de juny de 2007.
Pel que fa al professorat de l’ensenyament
privat, aquesta prescripció de caràcter ge-
neral s’haurà d’aplicar respectant el que
disposin el conveni col·lectiu del sector i la
normativa laboral vigent.

2.2 Des del dia 1 de setembre el pro-
fessorat dels centres i aules de formació de
persones adultes, realitzarà les activitats
d’informació, d’acoll iment i orientació,
d’entrevistes personals i, si escau, avalua-
cions inicials que permetin fer acreditacions
i elaborar els itineraris formatius, i si cal,
adaptar l’organització i programació gene-
ral del curs. Un cop acabades les activitats
docents del mes de juny, es realitzaran les
activitats d’avaluació final, revisió del curs,
elaboració de la memòria i organització i pro-
gramació de l’oferta formativa per al curs
vinent, i les activitats d’informació, d’aco-
lliment i orientació, d’entrevistes personals
i, si escau, avaluacions inicials per a la ins-
cripció de nou alumnat.

2.3 Les prescripcions laborals de caràc-
ter general que estableix aquesta Ordre
s’ajustaran, per al personal docent dels
centres de formació de persones adultes
municipals i privats autoritzats, al que dis-
posen el conveni col·lectiu específic del
sector i la normativa laboral vigent.

Article 3. Calendari
Els centres educatius públics i privats de

parvulari, d’educació primària, d’educació
especial, d’ensenyaments secundaris, pro-
fessionals i de règim especial començaran
les classes el dia 12 de setembre de 2006,
a excepció dels cicles formatius de grau
superior i dels centres i aules de formació de
persones adultes que les començaran el dia
18 de setembre, i tots les acabaran el dia 20
de juny de 2007. Els centres i cicles forma-
tius de formació professional específica au-
toritzats per l’aplicació del Decret 240/2005,
de 8 de novembre, pel qual s’estableixen
diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta
dels ensenyaments de formació professional
específica, ajustaran les dates d’inici i d’aca-
bament de les classes al que s’estableix en
les corresponents autoritzacions.

Els directors i les directores dels serveis
territorials, per circumstàncies concretes
d’organització d’un centre, podran autorit-
zar l’endarreriment de la data de comença-
ment del centre, o d’alguna etapa o règim
en particular. En tot cas, es vetllarà perquè,
a excepció de causes de força major, l’inici
del curs d’aquests ensenyaments no superi
la data límit del 18 de setembre.

Així mateix els directors i les directores
dels serveis territorials podran autoritzar ca-
lendaris específics per als ensenyaments de
règim especial d’esports.

La preparació del curs i l’aprovació d’ho-
raris s’hauran d’haver efectuat en els dies
anteriors a la data d’inici de curs.

Els centres podran programar un inici de
curs per a l’alumnat que inicia el parvulari
diferent del previst amb caràcter general,
amb l’autorització prèvia del director o de la
directora dels serveis territorials, segons el
procediment previst a l’article 4.5 d’aques-
ta Ordre.

Les activitats d’avaluació dels alumnes i
de les alumnes del segon curs del batxille-
rat i de l’últim curs dels cicles formatius de
grau mitjà de formació professional especí-
fica es programaran a cada centre segons
les necessitats derivades de la seva inscrip-
ció al procediment d’accés als estudis uni-
versitaris i a les proves d’accés a cicles for-
matius de grau superior, respectivament. En
tot cas els processos d’avaluació acabaran
el 31 de maig i la programació de l’acaba-
ment del curs ha de ser supervisada per la
Inspecció d’Educació. Els centres oferiran
activitats lectives d’aprofundiment i conso-
lidació a tot l’alumnat fins al 20 de juny,
orientant-les d’acord amb les seves opci-
ons posteriors.

Article 4. Horari a l’educació infantil i primària
4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments

reglats de parvulari i d’educació primària,
inclòs el d’educació especial, de tots els
centres educatius de Catalunya, públics i
privats, l’horari escolar es desenvoluparà
entre les 8.30 i les 18 hores. En qualsevol
cas es faran un total de 5 hores lectives, de
les quals 3 o 3,5 seran al matí, i 1,5 o 2 a
la tarda.

4.2 Si no s’autoritza una concreció di-
ferent, als centres públics i concertats
d’educació infantil i primària, inclosos els
d’educació especial, l’horari lectiu serà de
9 a 12 hores i de 15 a 17 hores.

4.3 Per als alumnes d’educació primà-
ria, els centres públics de titularitat del
Departament d’Educació afegiran a aquest
horari una sisena hora d’ampliació de l’ho-
rari escolar per a desenvolupar, prioritària-
ment, habilitats que afavoreixen l’assoliment
de les competències bàsiques –lectura, co-
municació oral, estratègia matemàtica i
sensibilitat artística–, segons l’Acord de
Govern aprovat en data 14 de març de
2006, tot respectant el seu caràcter trans-
versal i no restringit a una àrea curricular
específica.

Durant el curs 2006-2007 aquesta me-
sura s’aplicarà, amb caràcter experimental,
als centres públics del Departament d’Edu-
cació de municipis capital de comarca i de
municipis de més de 10.000 habitants.

Atenent circumstàncies tècniques o ne-
cessitats específiques, es podrà autorit-
zar l’ajornament de l’aplicació de la me-
sura  a l  curs  2007-2008 quan en un
determinat centre concorrin raons objec-
tives que ho facin aconsellable.

La resta de centres tenen prevista l’apli-
cació de la sisena hora al curs 2007-2008,
no obstant això, podran sol·licitar als ser-
veis territorials corresponents, l’avançament
de la seva aplicació al curs 2006-2007.

En els centres d’educació especial la si-
sena hora s’implementarà segons les neces-
sitats de cada centre.

Els centres hauran de sol·licitar l’autorit-
zació d’aquestes excepcions, no més tard
del 20 de maig de 2006, al director o direc-
tora dels serveis territorials corresponents.
Aquesta sol·licitud requereix l’informe posi-
tiu de la Inspecció educativa i l’acord mínim
de tres quartes parts dels membres del con-
sell escolar del centre.

Amb caràcter general es respectarà un
marge mínim de dues hores i mitja de des-

cans al migdia per a l’alumnat, que podrà
reduir-se a dues hores sempre que es con-
tinuï assegurant el bon funcionament del
menjador escolar i la coordinació del pro-
fessorat. Els centres públics d’altres titula-
ritats s’ajustaran al què s’estableixi en els
convenis signats entre el Departament
d’Educació i la titularitat.

Tenint en compte la necessària col·la-
boració que ha d’existir entre l’adminis-
tració local i el Departament d’Educació,
els serveis territorials d’Educació, d’acord
amb els juntaments, convocaran les
direccions dels centres públics que imple-
mentin la sisena hora per consensuar l’ho-
rari més adient que convé que adoptin tots
els centres públics del mateix municipi.

4.4 L’aprovació de l’horari escolar per
part del consell escolar haurà de comptar
amb el vot favorable d’un mínim de tres
quartes parts del total de membres del
consell escolar.

4.5 La concreció d’un horari diferent
dels establerts amb caràcter general ha de
comptar amb l’acord del consell escolar
del centre i l’autorització, a petició de la
direcció del centre, dels corresponents
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació. La importància de les decisions
sobre l’horari comporta que en el si dels
consells escolars s’hagi d’assolir el con-
sens. En tot cas, si això no és possible,
només podran plantejar-se als serveis ter-
ritorials les propostes que comptin amb
l’aprovació mínima de les tres quartes
parts del total de membres del consell.

La direcció del centre públic o la titulari-
tat del centre concertat adreçarà als serveis
territorials la sol·licitud raonada d’autoritza-
ció de l’horari, juntament amb una certifica-
ció de l’acord del consell escolar. La sol·li-
citud s’ha de presentar als serveis territorials
abans del 20 de maig. Els serveis territori-
als resoldran les sol·licituds dels centres no
més tard del dia 2 de juny. Per a l’autoritza-
ció de l’horari del centre, els serveis territo-
rials tindran en compte la situació global dels
centres de la zona, els acords manifestats
pels Ajuntaments i, quan escaigui, la seva
coherència per a una òptima prestació dels
serveis escolars de transport i menjador.

No caldrà que els centres que mantinguin
el mateix horari que fou degudament autorit-
zat pels serveis territorials el curs anterior sol·li-
citin nova autorització; serà suficient la comu-
nicació als serveis territorials de la ratificació
de l’acord del consell escolar del centre de la
proposta d’horari, acompanyada de la certi-
ficació corresponent d’aquest acord.

Contra la resolució del director o de la di-
rectora dels serveis territorials els titulars
dels centres educatius privats podran inter-
posar un recurs d’alçada en el termini d’un
mes davant el director general d’Ordenació
i Innovació Educativa.

4.6 Els serveis territorials poden autorit-
zar la realització de jornada intensiva de cinc
hores de classe en horari matinal els dies que
els centres sol·licitin, a partir del 4 de juny de
2007, sempre que es mantingui l’horari total
de dedicació del professorat i, en el seu cas,
es compensi la diferència d’hores d’atenció
a l’alumnat al llarg del curs escolar.

Els centres que desitgin acollir-se a la jor-
nada intensiva de classe en horari matinal
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hauran de formular la petició als serveis
territorials d’acord amb els terminis i el pro-
cediment que s’estableix a l’article 4.5
d’aquesta disposició, i adjuntar-hi la distri-
bució horària per a l’alumnat i el professo-
rat del període d’horari matinal i dels perí-
odes de compensació, si escau.

Article 5. Horari a l’educació secundària
Als centres d’ensenyament secundari les

classes s’organitzaran en sessions de matí
i tarda. En l’educació secundària obligatò-
ria la concreció de l’horari individual i la pro-
gramació d’activitats generals de centre (re-
unions de professorat, esports, etc.) no
podran comportar més de dues tardes lliu-
res setmanals per a cada alumne o alumna.
El batxillerat podrà organitzar-se en jornada
intensiva. La formació professional especí-
fica s’organitzarà en sessions de matí o
tarda, per tal de facilitar la formació de
l’alumnat en centres de treball i l’accés de
les persones treballadores. Els ensenya-
ments de règim especial d’esports es po-
dran organitzar en sessions de matí i tarda,
en horari intensiu de matí o tarda, o en al-
tres horaris que prèviament hagi autoritzat
el director o la directora dels serveis territo-
rials corresponents.

Als centres públics i concertats el consell
escolar del centre aprovarà l’horari lectiu
abans de l’1 de juny.

Article 6. Horari als centres i aules de for-
mació de persones adultes

6.1 Les activitats docents als centres i
aules de formació de persones adultes s’or-
ganitzaran en sessions de matí, tarda i ves-
pre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

6.2 L’activitat de cada grup, dins l’or-
ganització setmanal, s’ha de programar en
la mateixa franja horària.

6.3 El consell escolar dels centres de
formació de persones adultes aprovarà l’ho-
rari lectiu de les activitats i l’organització del
centre a l’inici de cada trimestre.

Article 7. Vacances i dies festius
7.1 Durant el curs escolar 2006-2007

tindran la consideració de període de va-
cances escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2006 al 7
de gener de 2007, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 31 de març al 9 d’abril
de 2007, ambdós inclosos.

7.2 Així mateix, tindran la consideració
de dies festius els que figuren com a tals a
l’Ordre TRI/234/2005, d’11 de maig (DOGC
núm. 4394, de 30.5.2005), que són, a més
dels dos de festa local i dels inclosos en
períodes de vacances, els següents:

Per a l’any 2006:
12 d’octubre (Festa de la Hispanitat).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).
Per a l’any 2007:
Els que determini la disposició correspo-

nent del Departament de Treball i Indústria.
7.3 En el marc d’aquest calendari esco-

lar, cada centre docent podrà establir tres
dies festius no consecutius de lliure disposi-
ció que s’hauran de preveure en la progra-

mació general del centre. Els consells esco-
lars municipals, un cop fixats els calendaris
de festivitats locals, nacionals i estatals, se-
leccionaran els dies que convindria que adop-
tessin tots els centres del mateix municipi.

Article 8. Transport
En el marc del que es disposa en aques-

ta Ordre, els horaris dels centres amb alum-
nat usuari de transport escolar s’establiran
de manera que s’ajustin amb els del servei
de transport.

Els centres educatius amb servei de trans-
port escolar comunicaran als serveis terri-
torials la proposta de l’horari escolar per al
curs següent abans del 20 de maig, d’acord
amb l’article 4.5 d’aquesta Ordre.

El director o la directora dels serveis ter-
ritorials determinarà, amb l’audiència prè-
via dels consells comarcals, l’horari dels
centres educatius amb alumnat usuari del
servei de transport escolar, a fi de garantir
l’ajustament dels horaris dels vehicles amb
els dels centres, optimitzar el transport i
aconseguir el nombre mínim de rutes, el
nombre màxim d’ocupació de places per
vehicle i la coincidència horària per pobla-
cions de residència de l’alumnat de les di-
ferents etapes educatives.

Article 9. Modificacions excepcionals
Qualsevol modificació excepcional del ca-

lendari escolar, com pot ser la motivada per
la coincidència d’adversitats climàtiques
amb espais docents provisionals i poc ade-
quats a les adversitats esmentades, o de
l’horari respecte al previst amb caràcter
general en aquesta Ordre s’haurà de sol·li-
citar als serveis territorials.

Als centres públics i privats concertats
aquesta sol·licitud s’haurà de fer d’acord
amb el procediment establert a l’article 4.5.

Contra la resolució del director o de la di-
rectora dels serveis territorials, els titulars
dels centres educatius privats podran inter-
posar recurs d’alçada, en el termini d’un
mes, davant el director general d’Ordena-
ció i Innovació Educativa.

Article 10. Aprovació i publicitat
El calendari previst en aquesta disposi-

ció amb totes les concrecions autoritza-
des, així com l’horari marc setmanal, amb
distinció de les activitats reglades i les
activitats extraescolars i complementàri-
es haurà de ser aprovat pel consell esco-
lar i comunicat per la direcció del centre
públic o la titularitat del centre concertat
al director o a la directora dels serveis ter-
ritorials corresponents no més tard del dia
12 de juny de 2006. En el mateix termini
el calendari s’exposarà en el tauler d’anun-
cis del centre on haurà de romandre ex-
posat durant tot el curs escolar.

És responsabilitat de la direcció del cen-
tre públic o de la titularitat del centre privat
el compliment d’aquesta Ordre i correspon
a la Inspecció d’Educació la supervisió i el
control de la seva aplicació.

Barcelona, 24 d’abril de 2006

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(06.114.150)

RESOLUCIÓ EDC/1190/2006, de 18
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre pri-
vat llar d’infants Els Patufets, de Sant Feliu
de Guíxols.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre privat llar d’infants Els Patufets, de Sant
Feliu de Guíxols, en petició de canvi de ti-
tularitat, 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; 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 del centre privat llar d’in-
fants Els Patufets, de Sant Feliu de Guíxols,
per canvi de titularitat, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—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 Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Girona, 18 d’abril de 2006

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

Serveis territorials: Girona
Municipi: Sant Feliu de Guíxols.
Localitat: Sant Feliu de Guíxols.
Núm. de codi: 17006460.
Denominació: Els Patufets.
Adreça: carrer de Sant Domènech, 61.
Titular: Pilar Estanyol Respecta.
NIF: 40509930-F.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Guarderia Els Patufets SCP,
amb NIF G17343310, amb efectes a partir
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del dia 1 del mes següent de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 2 unitats de llar d’in-
fants amb capacitat per a 25 llocs escolars.

(06.094.114)

RESOLUCIÓ EDC/1189/2006, de 20
d’abril, per la qual es declara aprovada la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclo-
sos a les proves convocades per a la pro-
visió de places de funcionaris docents.

Per Resolució EDC/518/2006, de 6 de
març (DOGC núm. 4590, de 10.3.2006), es
va declarar aprovada la llista provisional d’as-
pirants admesos i exclosos en el procediment
selectiu convocat per la Resolució EDC/137/
2006, de 26 de gener (DOGC núm. 4562, de
31.1.2006), per a la realització de proves per
a la provisió de places de funcionaris do-
cents, la qual es va exposar a la seu central
del Departament d’Educació i en cadascun
dels seus serveis territorials, així com a la
pàgina d’Internet del Departament d’Educa-
ció (http://www.gencat.net/educacio).

Una vegada finalitzat el termini per presen-
tar-hi reclamacions i per tal de donar compli-
ment al que estableix la base 4.3 de la Re-
solució EDC/137/2006, de 26 de gener,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos a les proves
convocades per la Resolució EDC/137/2006,
de 26 de gener, que figura exposada al pú-
blic a la seu central del Departament d’Edu-
cació i en cadascun dels seus serveis terri-
torials, les adreces de les quals consten a
l’annex d’aquesta Resolució. Així mateix,
també es pot ser consultar a través de la pà-
gina d’Internet del Departament d’Educació
(http://www.gencat.net/educacio).

—2 En aquesta llista certificada consten
els aspirants distribuïts per tribunals, així
com el lloc on es realitzaran les proves.

—3 En totes les especialitats excepte ja-
ponès i llengua basca, ambdues del cos de
professors d’escoles oficials d’idiomes, el
procediment selectiu començarà el dia 19
de maig de 2006 a les 17.00 hores, en què
es realitzarà la prova d’acreditació del co-
neixement de la llengua castellana pels as-
pirants que no posseeixin la nacionalitat
espanyola i, a continuació, la prova de
coneixement de les dues llengües oficials a
Catalunya. En ambdues proves només s’hi
hauran de presentar els aspirants que ha-
vent-les de realitzar no n’estiguin exempts.
La resta d’aspirants no hi ha d’assistir.

—4 L’acte de presentació davant els tri-
bunals es realitzarà el dia 20 de maig de
2006 a les 9.30 hores. Estan obligats a
presentar-s’hi tots els aspirants que desit-
gin realitzar la fase d’oposició. Els que no hi
assisteixin seran exclosos del procediment
selectiu.

En els procediments d’ingrés lliure i re-
serva per aspirants amb disminucions, l’ini-
ci de la fase d’oposició es farà a continuació
de l’acte de presentació amb la realització
de la primera part de la primera prova, quan
la prova pràctica es faci en una sessió d’ac-
tuació simultània de tots els aspirants. Quan
l’actuació dels aspirants no sigui simultània,
la realització de la primera part de la prime-
ra prova podrà ser en diverses sessions.

En els procediments d’accés, l’inici de la
fase d’oposició es farà a continuació de l’ac-
te de presentació amb l’inici de la prova.

—5 Els tribunals de japonès i llengua bas-
ca iniciaran el procediment selectiu el dia
28 de juny a les 12.0 hores, en què es re-
alitzarà la prova d’acreditació del coneixe-
ment de la llengua castellana pels aspirants
que no posseeixin la nacionalitat espanyola
i, a continuació, la prova de coneixement de
les dues llengües oficials a Catalunya. En
ambdues proves només s’hi hauran de pre-
sentar els aspirants que no n’estiguin
exempts. La resta d’aspirants no hi ha d’as-
sistir.

En aquestes dues especialitats l’acte de
presentació davant els tribunals es realitza-
rà el dia 28 de juny a les 16.00 hores. En
aquest acte estan obligats a presentar-se
tots els aspirants que desitgin realitzar la
fase d’oposició. Els que no hi assisteixin
seran exclosos del procediment selectiu. A
continuació de l’acte de presentació s’inici-
arà la fase d’oposició.

—6 Considerar exclosos del procediment
selectiu amb caràcter definitiu els aspirants
que figurin a la relació d’exclosos.

—7 El fet d’aparèixer a la llista d’admesos
no implica el reconeixement als interessats
de la possessió dels requisits exigits en el
procediment d’ingrés i d’accés definits en
la Resolució de convocatòria, la qual cosa
es fa extensiva fins i tot a la titulació al·legada
pels interessats en la seva sol·licitud, atès
que s’hi va fer constar a títol informatiu.

—8 D’acord amb el que estableix l’article
5.2 del Decret 66/1999, de 9 de març
(DOGC núm. 2852, de 22.3.1999), sobre
l’accés a la funció pública de les persones
amb discapacitat i dels equips de valoració
multiprofessional, les persones amb disca-
pacitat que vulguin accedir a la funció pú-
blica per la via de reserva en el torn respec-
tiu hauran de presentar al tribunal un dic-
tamen vinculant de les seves condicions
psíquiques o físiques o sensorials expedit
per l’equip multiprofessional competent, que
ha de ser emès abans del començament de
la primera prova selectiva.

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

Barcelona, 20 d’abril de 2006

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

ANNEX

Seu central del Departament d’Educació
Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comar-
ques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Lleida
Pica d’Estats, 2.
25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona
Ultònia, 11, 1r 4t.
17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona
Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Providència, 5-9.
43500 Tortosa.

(06.110.154)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 2254/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 2254/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de fo-

namentació de mòduls prefabricats al col·le-
gi d’educació infantil i primària Progrés de
Badalona (Barcelonès).

b) Termini d’execució: 2 mesos a comp-
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tar des de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 64.035,48 euros (IVA inclòs).

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 4, catego-

ria A.
La seva presentació és potestativa i úni-

cament a efectes de dispensa de l’acredi-
tació de la solvència econòmica, financera
i tècnica de l’empresa. En el cas que sigui
necessari acreditar solvència, es presenta-
rà la documentació que demostri que l’em-
presa té un xifra global de negocis d’un
mínim de 384.212,88 euros anuals.

—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 60 punts.
b) Reducció del termini: fins a 40 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 9.00 a 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
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 fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 19 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.111.024)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes d’obres (exp. 0655/
06 i 0781/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: vegeu annex.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: vegeu annex.
b) Termini d’execució: 9 setmanes des de

la data de l’acta de comprovació de replan-
teig.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: veure annex.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista.
Classificació: grup I, subgrup 8, catego-

ria e.
En el cas que es tracti d’empreses es-

trangeres no classificades, acreditaran la
solvència econòmica mitjançant la docu-
mentació que demostri que l’empresa té una
xifra global de negocis anuals de 900.282,36
euros (exp. 0655/06) i 656.697,08 euros
(exp. 0781/06).

—7 Criteris de valoració
Preu: fins a 45 punts.
Reducció de termini d’execució: fins a 15

punts.
Ampliació de la garantia: fins a 20 punts.
Millores tècniques: fins a 20 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació - Re-
gistre General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

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

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 9.00 a 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest anunci.
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 fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 20 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
a) Número d’expedient: 0655/06.
b) Objecte del contracte: obres per a la

renovació dels sistemes de control d’acces-
sos i intrusió a la seu dels serveis centrals
del Departament d’Educació.

c) Pressupost de licitació
Import total: 225.070,59 euros, IVA inclòs.
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Obra núm. 2
a) Número d’expedient: 0781/06
b) Objecte del contracte: obres per a la

renovació del circuit tancat de televisió del
sistema de seguretat de la seu dels serveis
centrals del Departament d’Educació.

c) Pressupost de licitació
Import total: 164.174,27 euros, IVA inclòs.

(06.111.023)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de servei (exp. 0059/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 0059/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: contractació

dels serveis operatius de centres de forma-
ció de persones adultes.

b) Termini d’execució: d’abril a desem-
bre de 2006.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 143.964,70 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup U, subgrup 7, catego-

ria A.

—7 Criteris de valoració
Preu oferta: fins a 40 punts.
Forma de realització dels treballs i quali-

tat del servei: fins a 35 punts.
Millores tècniques: fins a 25 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:

http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.

g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Es fa constar
que si l’últim dia del termini és dissabte o
festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de dilluns a dijous 18.00 ho-
res, i divendres 14.00 hores.

c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest anunci.
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 fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—11 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’anunci serà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 25 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.115.097)

RESOLUCIÓ EDC/1217/2006, de 12
d’abril, de cessament d’activitats de la llar
d’infants Gavina, de Barcelona.

Per la Resolució de 24 d’octubre de 2005
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Gavina, de
Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 12 de desembre de
2005 (DOGC núm. 4540, de 30.12.2005).

Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat disposa la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat al·legacions;

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, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, i un cop com-
provat que el centre ha deixat de funcionar
durant un període de temps superior a un
curs acadèmic sense haver sol·licitat el ces-
sament d’activitats,

Resolc:

—1 Cessar d’ofici les activitats de la llar
d’infants Gavina, de Barcelona, ubicada al
c. Maladeta, 90, codi 08049521, amb efec-
tes a partir del final del curs 1994-1995.

—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 me-
sos a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment 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, 12 d’abril de 2006

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

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

(06.094.027)

RESOLUCIÓ EDC/1218/2006, de 18
d’abril, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Escola Pia Sant Antoni, 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 Escola Pia Sant Antoni, de
Barcelona, en petició de reducció i d’ampli-
ació dels ensenyaments de formació pro-
fessional de grau superior, es va instruir l’ex-
pedient 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-
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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; el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats as-
pectes de l’ordenació de la formació pro-
fessional a l’àmbit del sistema educatiu; el
Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general de la for-
mació professional específica, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’auto-
rització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Pia Sant Antoni, de Barcelona, per
reducció i ampliació dels ensenyaments de
formació professional de grau superior, en
els termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.

—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 pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 18 d’abril de 2006

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: 08005746.
Denominació: Escola Pia Sant Antoni.
Adreça: rda. San Pau, 72.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF: Q0800073I.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’administració, del cicle forma-
tiu de secretariat amb 1 grup amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars, amb efectes a
partir de la fi del curs 2005-2006.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior:
a la família d’administració, amb el cicle
formatiu d’administració i finances amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2006-2007.

Composició del centre a l’inici del curs
2006-2007:

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 9 unitats amb capacitat

per a 225 llocs escolars.
Educació primària: 18 unitats amb capa-

citat per a 450 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 16 uni-

tats amb capacitat per a 480 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars i 8 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 280 llocs escolars.

Amb caràcter transitori i fins la seva ex-
tinció: 4 unitats de la modalitat d’humani-
tats i ciències socials amb capacitat per a
140 llocs escolars, 4 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 4 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 140 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de

gestió administrativa amb 1 grup amb ca-
pacitat per a 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’administració: cicle formatiu

d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà el 30 llocs escolars.

(06.094.108)

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre EDC/
79/2006, d’1 de març, per la qual es modi-
fiquen, per al curs 2006-2007, el preu públic
per la compra de les guies d’aprenentatge i
guia d’estudis i el preu públic pels serveis de
l’ensenyament telemàtic a distància en l’en-
senyament secundari obligatori i el batxille-
rat prestats per l’Institut Català d’Ensenya-
ment Secundari a Distància (DOGC núm.
4590, pàg. 11251, de 10.3.2006).

Havent observat una errada en el text ori-
ginal de la citada Ordre, tramès al DOGC i
publicat al núm. 4590, pàg. 11251, de
10.3.2006, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina 11251, article 2.1, on diu:
“Modificar l’import del preu públic del ser-

vei de drets de connexió i del servei de man-
teniment anual al campus virtual, prestats
per l’ICESD en l’ensenyament telemàtic a
distància per als cursos de graduat en edu-
cació secundària i de batxillerat, que inclo-
uen l’atenció mitjançant un sistema de tu-
toria i consultoria personal i en grup, a través
de l’entorn telemàtic Educampus, organis-
me ICESD, a l’ensenyament telemàtic a dis-
tància de qualsevol curs en què l’alumne es
matriculi.”,
ha de dir:

“Modificar l’import del preu públic del ser-
vei de drets de connexió i del servei de man-
teniment anual al campus virtual, prestats per
l’ICESD en l’ensenyament telemàtic a distàn-
cia per als cursos de graduat en educació
secundària i de batxillerat, que inclouen
l’atenció mitjançant un sistema de tutoria i
consultoria personal i en grup, a través de
l’entorn telemàtic Educampus, organisme
ICESD, a l’ensenyament telemàtic a distàn-
cia de qualsevol curs en què l’alumne es ma-

triculi, així com les guies d’aprenentatge i guia
d’estudis fetes per l’ICESD.”.

Barcelona, 3 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.080.123)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte (exp. 1641/06).

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

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

Servei de Contractacions i Subministra-
ments.

c) Número d’expedient: 1641/06.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: redacció del

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de
seguretat i salut, de l’estudi geotècnic, i
posterior direcció i execució de les obres de
construcció de coberta sobre pista polies-
portiva al col·legi d’educació infantil i primà-
ria Enric Tatché de Ripollet (Vallès Occiden-
tal).

b) Termini d’execució:
Redacció del projecte: 1 mes a comptar des

de la data de formalització del contracte.
Execució de les obres: 6 mesos des de

la data de l’acta de comprovació de replan-
teig, sens perjudici del termini que finalment
fixi el projecte.

Direcció de les obres: el seu termini serà
el que resulti del contracte per a l’execució
de l’obra.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 150.000,00 euros (IVA in-

clòs):
Honoraris de redacció: 8.500,00 euros,

IVA inclòs.
Execució de l’obra: 135.000,00 euros, IVA

inclòs.
Honoraris de direcció: 6.500,00 euros, IVA

inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C, subgrup 3 i 4, ca-

tegoria C.

—7 Criteris de valoració
a) Proposta tècnica: fins a 40 punts, dels

quals:
Qualitat de les certificacions de garanties

i homologacions: fins a 10 punts.
Solució tecnicaconstructiva: fins a 15

punts.
Programa de treball: fins a 15 punts dels

quals fins a 6 punts per mitjans personals,
fins 6 punts per relació dels mitjans mate-
rials i fins a 3 punts per a la descripció de
l’execució de l’obra.
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b) Proposta econòmica: fins a 40 punts.
c) Reducció del termini d’execució: fins

a 10 punts.
d) Any/s addicional/s de garantia: fins a

10 punts.

—8 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

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

turals comptats des de l’endemà de la

publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: de 9.00 a 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8

d’aquest Anunci.
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 fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

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

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals des de l’en-

demà de l’acabament del termini de presen-
tació de les proposicions. Si el dia d’ober-
tura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins
el següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

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

Barcelona, 18 d’abril de 2006

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(06.115.080)


